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CONG TY CO PHAN XI MANG VICEM BUT SN 
Xã Thanh Sdn, huyn Kim Bang, tinh Na Nam 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban T6ng Giám 6c Cong ty C6 phn Xi màng Vicem But Sdn (ggi tat là "Cong ty") d trInh báo cáo nay 
càng vi báo cáo tài chInh gic?a niên 58 cüa Cong ty cho k' hoat ng 6 tháng kt thtk ngày 30 tháng 6 
näm 2020. 

HÔI DÔNG QUAN TRI vA BAN TONG GIAM DÔC 

Các thành viên ciia Hôi dng Quân tn và Ban T6ng Giám c COng ty d diu hành Cong ty trong k" và dn 
ngày lap báo cáo nay gm: 

Hôi dnq Ouãn tn  

Ông Pham D(tc Ci.tng Chi:i tich 
Ong D Tin Trinh Thành viên 
Ba Lê Thi Khanh Thành viên (b6 nhiêm ngày 24 tháng 6 nàm 2020) 
Ong Pham Tun Long Thành viên 
Ong Nguyn Thê Hang Thành viên 
Ong Dinh Van Hâi Thành viên (min nhim ngày 10 tháng 4 nm 2020) 

Ban T6nci Giám d6c 

Ong £ Ti&i Trmnh T6ng Giám c 
Ong Nguyn The Hcjng Phó T6ng Giám c 
Ong Lê Van Ha Phó T6ng Giám dc 
Ong Trn Tien DOng Phó T6ng Giám 6c (min nhim ngày 02 tháng 4 nm 2020) 

TRACH NHIEM CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban T6ng Giám dôc Cong ty có trách nhiêm Ip báo cáo tài chInh gii?a niên phán ánh môt cách trung 
thyt và hçlp l' tlnh hlnh tài chInh cüa Cong ty tai ngày 30 tháng 6 nàm 2020, cCing nhii kt qua hoat dông 
kinh doanh và tInh hlnh lui chuyn tin t cho k' hot dng 6 tháng kêt thüc càng ngày, phO hdp vOi chuâ'n 
mu'c k toán, che ô k toãn doanh nghiêp Viêt Nam và các quy dinh pháp l' có lien quan en viêc lap và 
trInh bay báo cáo tài chInh giCta niên do. Trong viêc lap báo cáo tài chInh giüa niên do nay, Ban T6ng Giám 
dc ducc yêu cu phâi: 

• Lya ch9n các chInh sách k toán thIch hdp và áp dyng các chInh sách do môt cách nht quán; 
• Dita ra các xét doán và udc tInh môt cách hp i và than trong; 
• Nêu rO các nguyen tac ke toán thIch hdp có dt.rdc tuân thu hay không, cO nhiYng áp dyng sai loch tr9ng 

yeu cn dudc cong b và giài thIch trong báo cáo tài chInh giCfa niên do hay không; 
• Lap bão cáo tài chInh giCra niên do trên cd sO hot dOng lien tuc trt truOng hp không th cho rang 

Cong ty së tiep tyc hot dng kinh doanh; và 
• Thiêt kê và thic hiên he thong kim soát nôi bO môt cách hCtu hiu cho myc dIch lap và trinh bay báo 

cáo tài chInh giCra niên d hp l nhâm hn che rUi ro và gian In. 

Ban T6ng Giám d6c Cong ty ch!u trách nhim dam báo rang s6 k toán duic ghi chép môt cách phà hqp d 
phân ánh môt cách hdp l tInh hInh tài chmnh cua Cong ty 0 bat k" thOl digm nào và dam báo rang báo cáo 
tài chInh giCra niên do tuân thu chun muc k toãn, che do k toán doanh nghiêp Viêt Nam và các quy dnh 
pháp l? có lien quan den viêc ip và trInh bay báo cáo tài chInh gicta niên d. Ban Tang Giám d6c ctng chiu 
trách nhiêm dam bâo an toàn cho tài san cCia Cong ty và thut hiên các blén pháp thIch hdp d ngán chn và 
phát hiên các hành vi gian In và sai phm khác. 

06 Tiên TrInh 
T6ng Giám dc 

Ngày 14 tháng 8 nam 2020 
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Deloitte Câng ty TNHH Deloitte Vit Nam 
Thng 15, Tôa nhà Vinaconex, 
34 Lang H, Phu'à'ng Lang H, 
Qun Dông a, Ha NÔI, Viêt Nam 
Siên thoai: +84 247105 0000 
Fax : +84 24 6288 5678 
www.deloitte.com/vn  

So':  C2IIO  /VN1A-HN-BC 

BAO CÁO SOAT XET BAO CÁO TAI CHINH GIUA NIEN Do 

KInh gui:  Các Co dông 
Hi dông Quán tr và Ban T6ng Giám d6c 
Cong ty CO phân Xi mãng Vicem But Sn 

Ching tôi dã soát xét báo cáo tài chInh gic?a niên d kern theo cia Cong ty C6 phn Xi mng Vicem But Sdn 
(gal tát là "Cong ty"), du'dc lap ngày 14 tháng 8 näm 2020, tt trang 03 dn trang 27, bao gm Bang can 
(551 k toán gicra niên do tai ngày 30 thâng 6 nàm 2020, Báo cáo kêt qua hoat dung kinh doanh giCra niên 
(58, Báo cáo lu'u chuyn tin tê giC?a niên do cho k' hoat dông 6 tháng kêt thüc càng ngày và Bàn thuyt 
minh báo cáo tài chInh giO'a niên (50. 

Trách nhiêm câa Ban Tong Giám dôc 

Ban T6ng Giám d5c Cong ty chiu trách nhiêm lap và trInh bay trung thu'c và hccp l' báo cáo tài chInh giü'a 
niên (50 theo chugn mut kê toán, ch do kê toán doanh nghip Vit Nam và các quy dinh pháp l cO lien 
quan dn viêc lap và trInh bay báo cáo tài chmnh giüa niên dO và chu trách nhiêm v kim soát ni b ma 
Ban Tang Giám d5c xác dinh là cn thi& d dam bâo cho viêc lap và trInh bay báo cáo tài chInh giü'a niên 
dO không có sal sot trong yu do gian lan hoc nhm ln. 

Trách nhiêm cüa Kiêm toán viên 

Trách nhim cüa chung tOi là du'a ra k& luân ye báo cáo tài chmnh giCra niên (58 kern theo du'a trên kt qua 
soát xét cüa chtng tôi. Ching tôi dã thu'c hiên cong viêc soát xét theo Chuâ'n mitc Viêt Nam vC hdp dng 
dich vu soát xét s5 2410 - Soát xét thông tin tài chInh giCra niên dO do kirn toán viên dôc lap cOa ddn v 
thu'c hiên. 

Cong viêc soát xét báo cáo tài chInh giü'a niên do bao görn viêc thu'c hiên các cuôc phOng van, chü yêu là 
phOng van nhci'ng ngu'Ii chiu trách nhiêrn ye các van dC tài chInh k toán, và thi,tc hiên thu tyc phân tIch và 
các thu tuc soát xét khác. Môt cuôc soát xét ye cd bàn có phm vi hp hdn rnt cuc kigm toán du'dc thut 
hiên theo các chun mc kigm toán Viêt Narn và do vây không cho phép chüng tOi dat duc sçt darn bâo 
rang chung tOl së nhân blat du'dc tat cá các van dC trong yau có th ditqc phát hin trong rnt cuc kigrn 
toân. Theo do, chüng tOl không du'a ra kiên kirn toán. 

Kê't Iuân cüa Kiêm toán viên 

Can cu trên kt qua soát xét cua chung tôi, chung tôi không thy có van dC gl khian chüng tôi cho rang báo 
cáo tài chInh giCra niên (50 không phán ánh trung thu'c và hdp l, trên các khIa canh tr9ng yau, tInh hlnh tài 
chinh cüa Cong ty tai ngày 30 tháng 6 nàm 2020, và kt qua hoat dOng kinh doanh và lu'u chuyn tiCn tê 
cua COng ty cho k' hoat dng 6 tháng kêt thüc càng ngày, phà hçp vâi chun mu'c k toán, chê do kê toán 
doanh nghip Viêt Nam và các quy dnh pháp l có lien quan den viêc lap và trInh bay báo cáo tài chInh giCra 

Dàn"''üng 
Phó TOng Giám dOc 
Giây chüng nhan dáng k hành nghC 
kim toán sS 0030-2018-001-1 

CONG TV TNHI-I DELOITTE VIET NAM 

Ngày 14 tháng 8 näm 2020 
Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam 

Ten Deloitte ôu'Ic dung d chi môt hoäc nhièu thành viên côa Deloitte Touche Tohmatsu Limited, và mng Iu'ôi các hang thành viên - m6i thành 
viên là mt t ch(tc dôc Ip ye mt pháp I. Deloitte Touche Tohmatsu Limited (hay 'Deloitte Toàn càu") khong cung cap dlch vu cho các khàch hang. 

Vui lông xem ti website www.deloitte.com/about  ô biôt them thông tin chi tiôt. 
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MAU SO B 0la-DN 
CONG TY cö PHAN XI MANG VICEM BUT SN Ban hành thea Thông tu s 200/2014/TT-BTC 
Xã Thanh Sdn, huyên Kim Bang, tinh Ha Nam ngày 22 tháng 12 nam 2014 ciia Bô Tài chInh I 
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BANG CAN DOI KETOAN GIU'A NIEN D 

T?i ngày 30 tháng 6 nam 2020 

Ddn vi: VND 

TAI SAN Ma s Thuyêt 
minh 

Sôcu61 ky S6dâu ky 

A. TAI SAN NGAN HN 100 814.349.517.360 709.803.550.054 

I. Tin 110 4 81.572.122.667 244.223.715.979 
1. Tin 111 81.572.122.667 244.223.715.979 

II. Các khoán phái thu ngãn han 130 285.317.190.885 58.488.393.784 
1. Phâi thu ngan han cüa khách hang 131 5 212.044.418.290 16.894.404.135 
2. Trã tru'óc cho ngi.tdi ban ng5n hn 132 6 25.929.623.424 27.507.798.024 

3. Phâi thu ngn han khac 136 7 47.343.149.171 14.086.191.625 

III. Hang ton kho 140 8 424.151.252.088 381.371.738.458 
1. Hang tn kho 141 424.151.252.088 381. 371. 738.458 

IV. Tài san ngãn han khác 150 23.308.951.720 25.719.701.833 
1. Chi phi trâ trtóc ngn han 151 9 13.596.543.192 15.831.153.709 

2. Thud giá tr gia tang duc khâu trt 152 9.564.378.949 9.888.548. 124 

3. Thud và các khoân khác phái thu 153 10 148.029.579 
Nhà nc 

B. TAI SAN DAI HAN 200 2.734.057.646.049 2.798.707.725.327 

I. Các khoàn phái thu dài han 210 11.927.016.293 11.070.531.714 

1. Phâi thu dài han khãc 216 7 11.927. 016. 293 11. 070.531. 714 

II. Tàisánc6dinh 220 2.488.621.863.907 2.477.415.353.252 
1. Tài san th dinh hiYu hlnh 221 11 2.488.434.331.992 2.477.142.791.335 

- Nguyen giá 222 6.649.869.406.250 6.532.483.364.267 

- Giá tn hao man IQy kê 223 (4.161.435.074.258) (4.055.340.572.932) 

2. Tài san c nh vô hInh 227 187. 531.915 272. 561.9 17 

- Nguyen giá 228 2.086.300.000 2.086.300.000 

- Giá tr hao man lOy kë 229 (1.898.768.085) (1 .813.738.083) 

III. Tài san dà dang dài han 240 12 126.257.006.860 208.498.062.490 

1. Chi phi xây dying cd ban do dang 242 126.257.006.860 208.498.062.490 

IV. Tài san dài han khác 260 107.251.758.989 101.723.777.871 

1. Chi phi trá truc dài hn 261 9 107.251.758.989 101.723.777.87 1 

TONG CONG TAI SAN 270 3.548.407.163.409 3.508.511.275.381 
(270=100+200) 

ác thuy& minh kern theo là môt b phn hç'p thành cQa baa cáo tài chInh giffa niên d nay 
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S6 cu6i ky 

fdn vi: VND 

Sô'd'âu ky 

2.136.159.879.778 

2.105.761.105.774 
788.777.854.834 
19.037.803.363 

2.098.231.078.026 

2.063.073.046.312 
673.117.386.051 

40.498.629. 195 
31.855.019.143 9. 148.023.974 
2.327.336.070 2. 312.813 .520 

37.026.832.112 26.702.252.099 
5.899.803.550 4.221.611. 638 

1.197.087.413.095 1.306.795.685.035 
23.749.043.607 276.644.800 

30.398.774.004 35.158.031.714 
22.500.000.000 27.687.500.000 
7.898.774.004 7.470.531.714 

1.412.247.283.631 1.410.280.197.355 

1.412.247.283.631 1.410.280.197.355 
1.199.617.690.000 1. 199.617. 690.000 
1 .199.617.690.000 1 .199.617.690.000 

TONG CONG NGUÔN VON 
(440=300+400) 

MAU SO B 0la-DN 
CONG TY C PHAN XI MANG VICEM BUT SON Ban hành theo Thông tit s 200/2014/TI-BTC 
Xã Thanh Sdn, huyên Kim Bang, tinh Ha Nam ngày 22 thâng 12 nm 2014 ciia Bô Tài chInh 

BANG CAN DOI K TOAN GIUA NIEN D (Tip theo) 

Ti ngày 30 tháng 6 näm 2020 
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NGUÔN VON Ma s6 Thuyêt 
minh 

C. Nd PHAI TRA 300 

I. Ndngãnhan 310 
1. Phâi trâ ngLti ban ngn hn 311 13 
2. Ngui mua trâ tin truàc ngân hn 312 14 
3. Thud và các khoân phái nôp Nhà nuôc 313 10 
4. Phâi trá ngu?ii lao ng 314 
5. Chi phi phâi trà ngn hn 315 15 
6. Phâi trâ ngn han khác 319 16 
7. Vay và nd thuê tài chInh ngn hn 320 17 
8. Qu khen thuông, phic Idi 322 

II. N dài han 330 
1. Vay và nd thuê tài chInh dài hn 338 18 
2. Du phàng phài trâ dài hn 342 

D. VON CHUSOHIJU 400 

I. Vônchüsàhüu 410 19 
1. Vn gop cüa chü sO hCtu 411 

- C6 phiu ph5 thông cá quyên 
bigu quyët 

411a 

2. Qu9 du tu phát trign 418 
3. Ldi nhuân sau thuê chu'a phân phi 421 

- Ldi nhun sau thuê' chu'a phân phô IQy 421a 
kêdén cuôi nm truc 

- Lcfi nhun sau thuê' chu'a phân ph67 k' 421b 
nay 

Co Thi Thu Hiên 
Ngtthi lap 

114.426.888.67 1 
98.202.704.960 
63.181.452.017 

108.074.249463 
102.588.258.2 
44.419.197.4 

35.021.252.943 58.169.060. 

Ngày 14 tháng 8 nam 2020 

440 3.548.407.163.409 3.508.511.275.381 

Lé Thi Khanh 
Ktoán truàng 

D6 Tiên TrInh 
T6ng Giám d6c 

Các thuyêt minh kern theo là mt b5 phân hdp thành cUa báo cáo tài chInh giCia n/en do nay 
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Ddn v!:  VND 

K' nay Kv trttc%c 

1.484.520.354.314 1.567.901.249.817 

1.484.520.354.314 1.567.901.249.817 

1.298.563.092.428 
185.957.261.886 

2.045.695.364 
41.536.611.670 
40.337.672.405 
62.066.444.980 
57.316.863.305 

27.083.037.295 

8.242.164.686 
2 19.949.038 

8.022.215.648 
35.105.252.943 

35.105.252.943 

1.339.677.843.862 
228.223.405.955 

675.144.526 
54.986.903.938 
49.682.257.132 
73.923.060.572 
56.838.597.388 

43.149.988.583 

1.069.243.245 
182. 507 .487 

886.735.758 
44.036.724.341 

9.633.774.918 

34.402.949.423 

MAU SO B 02a-DN 
CONG TY CO PHAN XI MANG VICEM BUT SYN Ban hành theo Thông tu' sô 200/2014/TT-BTC 
Xã Thanh Sdn, huyên Kim Bang, tinh Ha Nam ngày 22 tháng 12 nm 2014 cüa B Tài chInh 

BAO CÁO KET QUA HOT DNG KINH DOANH GIc%A NIEN o 

Cho kj' ho?t dông 6 tháng k& thüc ngày 30 tháng 6 nàm 2020 
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CHi TIEU Ma so Thuyêt 
minh 

1. Doanh thu ban hang 01 22 
2. Các khoán giâm trà'doanh thu 02 
3. Doanh thu thüân v ban hang 10 

(10=01-02) 
4. Giá vOn hang bàn 11 23 
5. 141 nhun gp ye ban hang 20 

(20=10-11) 
6. Doanh thu hoat ng tài chinh 21 25 
7. Chi phi tài chInh 22 26 

- Trong do: Chi phi Iai vay 23 
8. Chi phi bàn hang 25 28 
9. Chi phi quàn I doanh nghip 26 28 
10. Lc%I nhuân thuân tt hoat dông kinh 

doanh (30=20+(21-22)-(25+26)) 
30 

11. Thu nhâp khác 31 27 
12. Chi phi khác 32 
13. Ldi nhuân khác (40=31-32) 40 
14. T6ng Idi nhuân kê toán tru'c thuO 50 

(50=30+40) 
15. Chi phi thuO thu nhâp doanh nghip 

hiên hành 
51 29 

16. Ldi nhuân sau thuêthu nhâp 
doanh nghiêp (60=50-51) 

60 

17. Lâi Cd bàn trên c6 phiOu 70 30 

Ceea 

Co Thj Thu Hién Lê Thi Khanh 
Ngu'äi lap Kêtoán truc%ng 

D Tiên TrInh 
T6ng Giám dc 

Ngày 14 tháng 8 nam 2020 

Các thuy& rn/nh kern theo là rnt b ph.n hclp thành cüa báo cáo tài chinh g/CIa n/en do nay 
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Ky nay 

35.105.252.943 

106. 179. 531.328 
428.242.290 

(276.622. 253) 
40.337.672.405 

181.774.076.713 

(227.509.142.084) 
(42.779.513.630) 
121. 374. 102. 655 

(3. 293 .370. 60 1) 
(35.026.747.406) 
(4.322.914.194) 
(9.665.767.860) 

(19.449.276.407) 

K' trtthc 

44.036.724.341 

137.684.946.048 
428.242.289 

3. 789.975.815 

(117.801.314) 
49.682.257.132 

235.504.344.311 

(195.096.862.784) 
(85.184.227.440) 
162.625.244.872 

(24. 138. 289. 313) 
(51. 207. 542.222) 
(22.970. 152. 119) 

(84.600.000) 
19.447.915.305 

(28.583.153.121) (73.907.751.633) 

276.622. 253 117.80 1.314 

(28.306.530.868) (73.789.950.319) 

104.845.473.264 

33.658.080.009 

MALi SO B 03a-DN 
CONG TY Co PHAN XI MANG VICEM BUT SN Ban hành theo Thông tit sä 200/2014/1T-BTC 
Xã Thanh Scm, huyên Kim Bang, tinh Ha Nam ngày 22 tháng 12 nm 2014 cCia B Tài chInh 
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BAO CÁO LuU CHUYN TIEN TE GIOA NIEN DO 

Cho k' ho?t dng 6 tháng ket thóc ngày 30 tháng 6 nám 2020 

Odn vi: VND 

CHXTIEU Mãsô' 

LIfU CHUYN TIEN TU' HOAT DÔNG KINH DOANH 
1. Ldi nhuân tru'3c thuê 01 
2. Diêu chinh cho các khoàn: 

Khâu hao tài san c6 dinh 02 
Câc khoân dci phông 03 
L chênh Ich t' giá h6i doái do clánh giá li 04 
các khoân muc tin tê có g6c ngoi tê 
Lai tCt hoat ông du tu' 05 
Chi phi Iai vay 06 

3. Ldi nhuân tiY hoat dông kinh doanh tru'dc 08 
thay do, von Iu'u dông 
(Thng) càc khoân phái thu 09 
(Tng) hang tn kho 10 
Tng các khoân phâi trâ (Không k Iãi vay 11 
phâi trâ, thuthu nhâp doanh nghip 
phâi np) 
(Thng) chi phi trâ tru'ôc 12 
Tin Iäi vay dã trâ 14 
Thuthu nhp doanh nghiêp dã flop 15 
Tin chi khac cho hoat dng kinh doanh 17 
Luü chuyê'n tiên thuân tà'hoat dông 20 
kinh doanh 

ii. Wu CHUYN TIEN TC% HOAT DONG DAU TI! 
1. Tin chi mua sm, xây dung TSCD và 21 

các tài san dài han khác 
2. Tin thu Ii cho vay, c6 tüc và Ic1i nhuân 27 

&tdc chia 
Luu chuyên ti'ên thuân tiYhoat dông 30 
dâu tu' 

III. LUU CHUYE'N lIEN TCJ' HOAT DÔNG TAI 
CHfNH 

1. Tiën thu tCtdi vay 33 1.072.753.102.636 1. 178. 156. 344.276 
2. Tiën trá nd g6c vay 34 (1.187.648.888.673) (1.195.001.702.517) 

Lu'u chuyn tiên thuän tcYhoat dông 40 (114.895.786.037) (16.845.358.241) 
tài chInh 

Lu'u chuyên tiên thuân trong ky 50 (162.651.593.312) (71.187.393.255) 
(50=20+30+40) 

[eeez 

Do Tiê'n Trinh 
Tong Giám dôc 

Ngày 14 théng 8 nám 2020 

Tiên dâu ky 60 

Tiên cuôi ky 70 
(70=50+60) 

Co Thi Thu Hiên Lê Thi Khanh 
Ngu'cli lap Kê' toán tru'óng 

Các thuy& minh kern theo là mç5t bô phân hçlp thành cUa báo cáo tài chInh giQa n/en d nay 

6 



MAU SO B 09a-DN 
CONG TY CO PHAN XI MANG VICEM BUT SN Ban hành theo Thông tu s0 200/2014/TT-BTC 
X Thanh Sdn, huyên Kim Bang, tinh Ha Nam ngày 22 tháng 12 nàm 2014 cüa Bô Tài chInh 

THUYT MINH BAO CÁO TAI CHfNH GIUA NIEN DO 
Các thuye't minh nay là môt bô phân hp thànli và can thldc dcc ddng thdi vol báo cáo tài chInh gina niên d kern 
theo 

1. THÔNG TIN KHAI QUAT 

HInh th(ic so hüu von 

Cong ty C6 phn Xi mng Vicem But Sdn ("Cong ty"), tin than là Cong ty Xi mng But Sdn, mt 
doanh nghiêp nhà nu'ôc hach toán dôc 1p truc thuôc T6ng Cong ty Xi màng Viêt Nam ("Vicem"), 
du'dc c6 phn hóa và hoat dông dudi hInh thCtc cong ty c6 ph'ân theo Lut Doanh nghip cüa Viet 
Nam và theo Giy ChCmg nhân Dàng k Doanh nghiêp s 0603000105 do SU K hoach va Du tu 
tinh Ha Nam cap ngày 01 thàng 5 nm 2006. Cong ty cng d nhn du'dc càc Giây Chttng nhn 
Dng k Doanh nghiêp diu chinh sau do, vOi ln diëu chinh gn nhât là In thCr 12 du'dc cap ngày 
23 tháng 4 nm 2018. C6 phiau cüa Cong ty dtfcc niêm yat tai Sà Giao dch Chtng khoàn Ha Nôi vOi 
ma giao dlch  là BIS. 

T6ng s nhân viên cüa Cong ty tai ngày 30 tháng 6 nm 2020 là 1.264 ng.ri (ngày 31 thàng 12 
nm 2019: 1.284). 

Ngành ngh kinh doanh và hoat dông chInh 

Ngành nghê kinh doanh cua Cong ty baa gm: 

• San xuat xi màng, vol và thch cao; 
• Xuât khu các mat hang cong ty kinh doanh; 
• Nghiên ciU khoa hoc và phàt trign cong nghê trong linh vifc khoa hpc k9 thuât và cong 

nghê; Hoat dng chuyên mOn, khoa hoc, cong ngh khác và giáo dyc khàc; 
• Bàn buôn vt lieu, thiêt b lap dt khác trong ngành xây thing; 
• Bàn lé d ngO kim, sdn, kInh và thiêt b! lap dat khác trong xây dtfng trong các cCra hang 

chuyên doanh; 
Gia cong Cd khI, xr l và tráng phü kim loai; 
Van tâi hang hóa bang diRcng b, dung thüy nôi d!a,  yen bign và vin dutcng; B6c xap 
hang hóa; 
Kinh doanh bt dông san, quyën sü' dung c1t thuc chü sO hO'u, chü si:r dung hoc di thuê; 
Dich vu k(u trü ngàn ngày; Nhà hang và càc djch vy n u6ng phuc vy lu'u dng; Dich vt,i n 
u6ng khàc; Di l du lich; 

• Dich vu dat chô và các dch vy h tr lien Quan dEn quáng bO và t chrc tour du l!ch; 
• Hoat dông thg thao khàc; 
• Hoat dng cho thuê tài chInh, hoat dông cEp tin dung khàc; 
• Hot dông kiEn trtc và ti( yEn k9 thuât có lien Quan; 
• SCia chO'a may móc, thiEt bi; Báo dung, süa chc?a ô tO và xe có dông cd khàc; 
• Xây dung nhà d 0, nhà không d 0; Xây dulig cong trnh thrOng sat, cOng trInh du0ng bô, 

cong trinh diên, cong trInh cEp, thoát nu'Oc, cOng trInh viên thông, thông tin lien lac, cong 
trInh cOng Ich khác, cong trinh thOy, cong trInh khai khoàng, cOng trinh chE biEn, chE to, 
cOng trInh k9 thut dan dyng khãc; 

• CM biEn dá, san xuEt dá càc loai; Khai thàc dá, cat, sói, dEt set; 
• Thoàt nu'Oc Va xi( l niiOc thai; 
• Thu gom, xct l và tiêu hüy rOc thai dôc hai, không dôc hai; X' l 0 nhim và hoat dông 

quân l chat thai khác; Tái cM pM lieu; 
• Hoat dông dich vu h trd trifc tiEp cho van tài du0ng thOy, du'Ong bô, h trc khOc lien quan 

dEn van tài. 

Hoat dông chInh cua Cong ty là san xuEt và kinh doanh xi mng, clinker và câc vt liu xây dung 
khác. 

Chu ky san xuât, kinh doanh thông thtthng 

Chu k' san xuEt, kinh doanh thông thu'Ong cüa Cong ty dudc thitc hiên trong thOl gian không qua 
12 tháng. 

•_25 Q 
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CONG TV C PHAN XI MANG VICEM BUT SN 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN DO (Tip theo) MAU sO B 09a-DN 

Cu trác doanh nghiêp 

Thông tin chi tit v các ddn vi phu thuôc cüa Cong ty tai ngày 30 tháng 6 nàm 2020: 

SIT Ten ddn VI Dia chi Hoat dông kinh doanh chInh 
1 Xi nghip tiêu thu xi mng Xã Thanh Sdn, Huyn Thtc hiên câc hoat dng lien quan dn linh vrc tiêu thy san 

Vicem Bót Sdn Kim Bang, Tinh Ha Nam phm, phát trign th trtng, phát trin thu'dng hiu cüa Cong ty 

2 Xi nghiêp Vt liu xây dmg Xâ Thanh Sdn, Huyn Thifc hiên toàn bô càc hoat dng sOn xuOt vO tiêu thy gch 
Vicem But Sdn Kim Bang, Tinh Ha Nam block, be tong và cOc sOn phm khOc tct xi mOng hoàc phyc vy 

sOn xuOt xi mOng 

3 Ban Quân l dtI an Vicem But XäThanhSdn,Huyn Thrc hin cOc dr On dOu tit, cOc cong trinh phyc vu hoat dông 
Sdn 2 Kim Bang, Tinh Ha Nam sOn xuOt kinh doanh dia Cong ty 

Thuyêt minh v khã nãng so sánh thông tin trên báo cáo tài chInh giü'a niên do 

S lieu so sánh trên Bang can di k toán gi?a niên do và các thuyêt minh lien quan là s lieu cia 

báo cáo tài chinh dâ duçc kim toán cho nàm tài chInh kêt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2019. S6 
lieu so sánh trên Báo cáo kt qua hoat dông kinh doanh git?a niên dO, Báo cáo luau chuyn tin té 

giGa niên do và các thuyt minh lien quan là s6 lieu cüa báo cáo tài chInh gita niên do dã duc soát 

xét cho k' hoat dng 6 tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 nàm 2019. 

2. ca S& LAP BAO CÁO TAI CHIN H GIU'A NIEN D vA K K TOAN 

Cd sà lap báo cáo tài chInh giüa niên do 

Báo cáo tài chInh giOa niên do kern theo dudc trinh bay bang Dng Viêt Nam (VND), thea nguyen 
tâc giá gäc và phti hdp vOi chuâ'n mi,tc k toán, ch do k toán doanh nghiêp Viêt Nam và các quy 
d!nh pháp l có lien quan d&i viêc 1p và trInh bay báo cáo tài chInh giüa niên dO. 

Báo cáo tài chInh gia niên dO kern theo không nhâm phán ánh tlnh hlnh tài chInh, kt qua hoat 
dOng kinh doanh và tInh hInh luu chuyn tiên t theo các nguyen tác và thông lê k toán dudc chap 
nhân chung tal các nt.tóc khác ngoài Viêt Nam. 

Ky kêtoán 

K' kê toán nám cCia Cong ty bat du tU ngày 01 tháng 01 và kêt thüc vào ngày 31 tháng 12. 

Baa cáo tài chInh giü'a niên d nay duçfc lap cho k" hot dng 6 tháng kt thic ngày 30 tháng 6 
nam 2020. 

3. TOM TAT CAC CHINH SACH KETOAN CHU yEu 

Sau dày là các chInh sách k toán chi:i yêu dudc Cong ty áp dung trong viêc lap báo cáo tài chInh 
gia niên do: 

Tiên 

Tiên baa gm tiên mat tai qu9 và các khoán ti& gCui ngân hang không k' han. 

Nd phái thu 

Nd phài thu là s tiën có th thu hi ctia khách hang hoac các di tu'dng khác. Nd phái thu duc 
trInh bay theo giá trl ghi s6 trit di các khoán dçt phOng phài thu khó dOi. 

Dif phông phái thu khó dOi dudc trich lap cho nhc?ng khoân nd phâi thu dã qua hn thanh toán tü 
sáu tháng trO len, hoàc các khoán nç phái thu ma ngu'ài nd khó có khâ náng thanh toán do bl thanh 
l, phá san hay các khó khàn tudng ty'. 

Hang ton kho 

Hang ton kho du'ç%c xác dinh trên cd sO giá thp hdn giOa giá g& và giá tr! thun có thg thu'c hiên 
du'dc. Giá g6c hang tOn kho baa gOrn chi phi nguyen vat lieu tru'c tip, chi phi lao dOng trtfc tiêp và 
chi phi san xuât chung, nêu có, d có du'dc hang tOn kho 0 dia  digm và trang thai hiên tai. Giá g& 
cüa hang tOn kho du'dc xác dinh theo phirdng pháp blnh quân gia quyën. Giá tn thuOn có th thLfc 
hiên du'dc dudc xác d!nh  bang giá ban u'Oc tinh trà' các chi phi u'Oc tInh d hoàn thành san phâ'm 
cüng chi phi tip thl, ban hang và phân phäi phát sinh. 
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CONG TY C PHAN XI MANG VICEM BUT SN - 
THUYT MINH BAO CÁO TAI CHfNH GIcrA NIEN D (Tiêp theo) MALI SO B 09a-DN 

Cong ty áp dyng phudng pháp kigm kê dinh k' 16i vi nguyen vat lieu chInh và thành phm 1e 
hch toán hang tn kho vol giâ tn dudc xác nh nhu'sau: 

Nguyen vat lieu Chi phi mua thu'c tê theo phitdng pháp bInh quân gia quyën 

Thành phm và chi phi san xut Giá vn nguyen vat lieu và lao dông truc tiêp cong chi phi san 
kinh doanh dO dang xut chung có lien quan duqc phân b dçfa trên müc d hot 

dng blnh thu'Ung theo phu'dng pháp blnh quân gia quyn 

D61 vOl cong cy, dung cu và phy ting, Cong ty áp dyng phudng pháp kê khai thung xuyên d hch 
toán hang tn kho vOl giá tn &tic xác dinh dua trên chi phi mua thut t theo phudng pháp bInh 
quân gia quyn. 

Dt phông giâm giá hang ton kho cüa Cong ty th.tc$c trIch 1p thea các quy dlnh  kê toán hiên hành. 
Theo ó, Cong ty dudc phép trIch 1p du phông giâm giá hang tOn kho li thai, hOng, kern phm 
chit và trong truOng hdp giá g6c cüa hang tOn kho cao hdn giá tr thun có th thiic hiên dudc tai 
ngày k& thüc k' k toán. 

Tài san c5 dinh hü'u hlnh và khâu hao 

Tài san c6 dinh hOu hInh dutic trInh bay theo nguyen giá tr1t giá tr! hao mon by  kê. 

Nguyen giá tài san c dnh hOu hInh bao gOm giá mua và toàn b các chi phi khác lien quan tri,tc 
tip n viêc dua tài san vào trang thai sn sang str dyng. 

Nguyen giá tài san c6 dinh  hiiu hInh do U! lam, I  xây dçrng baa gOm chi phi xây dç!ng, chi phi san 
xut thiic t phát sinh cong chi phi 1p dat và chay tht. 

Tài san c dinh ht?u hInh dutic khu hao theo phLtdng pháp duOng thong dua trên thOl gian hCtu 
dung uOc tinh, cu th nhusau: 

So' nàm 

Nhà cCta và vat kin trüc 5 - 50 
May móc và thi& b 5 - 20 
Phuvng tien van  tãi 5 - 10 
Thi& b van phOng 3-7 

Các khoàn bãi, l phát sinh khi thanh l', ban tài san là chênh lêch giiYa thu nhâp tr thanh l và giá 
tn cOn li cia tài san và duqc ghi nhân vào Baa cáo kt qua hoat dng kinh doanh giOa niên do. 

Thuê tài san 

Mt khoán thuê di(cic xem là thuê tài chInh khi phn On các quyën ldi và rij1 ro ye quyCn sO hCiu tài 
san du'cc chuyn sang cho ngu'Oi di thuê. Tat cà các khoân thuê khác du'dc xem là thuê hoat dông. 

Môt khoân thuê du'c xern là thuê hot dng khi ben cho thuê vn duc huOng phCn IOn các quyCn 
li và phái ch!u rcii ro vC quyCn sO hu tài san. Chi phi thuê hot dng dudc ghi nhan vào Baa cáo 
kt qua hoat dng kinh doanh gi0a niên do thea phi.rdng pháp dung thong trang su6t thai gian 
thuê. Các khoàn tiCn nhan duc1c hoc phái thu nhàm to diCu kien k kt hdp dOng thuê hoat dông 
cOng dudc ghi nhân thea phu'dng pháp thrOng thng trong su& thOl gian thuê. 

Chi phi xây dung Cd bàn d& dang 

Các tài san dang trang qua trinh xây dçmg phuc vu myc dIch san xuat, cha thuê, quân tn hoàc cho 
bt k' myc dIch nào khác duqc ghi nhan  thea giá g&. Chi phi nay bao gOm các chi phi cCn thiat d 
hlnh thành tài san phü hdp vOl chInh sách kè toán cüa Cong ty. Viêc tInh khau hao cüa cáctài san 
nay dudc áp dung ging nhit vOl các tài san khác, bat dCu t1r khi tài san a vàa trng thai san sang 
sCr dyng. 

Các khoàn tra trttóc 

Chi phi trà trifOc baa gOm các chi phi thitc t dâ phát sinh nhitng có lien quan den kt qua hoat 
dung san xuât kinh doanh ccia nhiCu k' k toán. Chi phi tra truOc baa gOm giá tn quyCn sü dyng 
dt tai Cang But Sdn, chi phi cong cy, dyng cy, vat lieu chiu mOn, chi phi sCta chO'a tài san ce dlnh 
phát sinh vOl giá tn IOn và các khoàn chi phi trà trifOc khác. 
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CONG TV CO PHAN XI MANG VICEM BUT SGN - 
THUYT MINH BAO CÁO TAT CH±NH GIU'A NIEN D (Tiêp theo) MAU SO B 09a-DN 

Quyn st:t dyng ât tal Cáng But Sdn thtcic hach toán vào chi phi trá tru'Uc dài han và phân b6 dn 
vào Báo cáo kêt qua hot ông kinh doanh giü'a niên do dya trên thdi gian sü dyng dat là 31 nm. 

Cong cy dyng cu, thiat bj và phy tang thay th xuat diing trong nhiu k' có giá tr ln (bao gm 
gach chu R(a, bi dn, tam lot...) dt!dc hach toán vào chi phi trâ truc ngn hn và chi phi trá truóc 
dài han và duqc phân b6 dan vào Baa cáo kt qua kinh doanh gi'a niên d di.ta trên thai gian sü 
dyng u'óc tinh. 

Các loi chi phi khác dudc hch toán vào chi phi trâ tru'Uc dài hn d phân b6 dan tit 2 dan 3 nám 
vào Baa cáo kt qua hot dông kinh doanh gia niên do: 

• Chi phi sita chaa tài san ca dinh phát sinh vi giá tn Ian; Va 
• Các chi phi trá tru'ac khác. 

Các khoán du' phàng phâi trã 

Các khoán dit phOng phái trá difdc ghi nhn khi Cong ty có nghia vu nd hiên tal do kt qua tt mt 
su' kiên dã xay ra, và Cong ty có khà nàng phài thanh toán nghia vy nay. Các khoân dcr phOng du'dc 
xác dinh trên cd sa u'& tinh cüa Ban T6ng Giám d6c ye các khoán chi phi can thi& d thanh toán 
nghia vy nd nay tai ngày kt thüc k" k toán. Du' phOng phâi trâ tai Cong ty thg hin chi phi hoàn 
nguyen môi tru'ing cho các mó dá ma Cong ty dang khai thác. 

Ghi nhân doanh thu 

Doanh thu bàn hang du'dc ghi nhân khi dng thai thOa man tt cá nàm (5) diCu kiên sau: 

(a) Cong ty d chuyn giao phCn IOn rüi ro và Iqi ich gn lien vOi quyCn sO hO'u san phm hoàc 
hang hóa cho ngLtOi mua; 

(b) Cong ty không cOn nm glO' quyCn quán I' hang hóa nhu' nguOi sO hO'u hang hóa hoc quyCn 
kigm soát hang hóa; 

(c) Doanh thu di(dc xác d!nh  tu'dng d61 chc chán; 

(d) Cong ty së thu duqc Ici ich kinh t tt giao dch bàn hang; và 

(e) Xác dinh ditdc chi phi lien quan dên giao dch ban hang. 

Lai tiCn gtii du'cc ghi nhân trên cd sO dan tich, du'dc xác dinh trên s6 du' các tài khoán tiCn gui và lãi 
suât áp dung. 

Ngoai tê 

Các nghiêp vu phát sinh bang ngoi t du'çic chuyn d61 theo t' già tai ngày phát sinh nghiêp vy. SG 
du' các khoán muc tiCn tê có g& ngoi t tai ngày kêt thüc k' k toán duccc chuyn dôi theo t' giá 
tai ngày nay. Chênh lêch t' giá phát sinh dudc hach toán vào Báo cáo kt qua hoat dOng kinh 
doanh giOa niên dO. 

Chi phi di vay 

Chi phi di vay du'dc ghi nhân vào chi phi san xuat, kinh doanh trong k' khi phát sinh, trit khi du'dc 
v6n hoá theo quy dinh cua Chugn mifc k toán Vit Nam s6 16 "Chi phi di vay". Theo d5, chi phi di 
vay lien quan trttc tiap dan vic mua, dCu tu' xây di,mg hoc san xuat nh'ng tài san can mt thOi 
gian tifdng dai dài d hoàn thành difa vào sCt dyng hoc kinh doanh ditc cong  vào nguyen giá tài 
san cho dan khi tài san do du'c du'a vào st dyng hoc kinh doanh. Càc khoàn thu nhâp phát sinh 
tt vic dCu tu' tam thOl các khoán vay du'c ghi giâm nguyen giá tài san có lien quan. D6i vOl khoán 
vay riêng phyc vy viêc xây du'ng tài san c6 dinh, bat dOng san dau tu', lâi vay du'cc van hOa k cá 
khi thOi gian xây du'ng duOi 12 tháng. 

Thuê 

Thua thu nhâp doanh nghiêp thg hiên t6ng già tr cCia sa thua phái tra hiên tai và sa thua hoãn lai. 

S6 thua phâi trâ hin ti du'qc tinh dy'a trên thu nhp chu thua trong ks'. Thu nhp chiu thua khác 
vOi li nhun tru'Oc thua duc trInh bay trên Báo cáo kt qua hot dQng kinh doanh vi thu nhp chiu 
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THUYT MINH BAO CÁO TAI CHtNH GIUA NIEN DO (Tiêp theo) MAU SO B 09a-DN 

thud không bao gm các khoán thu nhâp hay chi phi tInh thud hoàc thi'cic khu trCt trong các k' 
khác và ngoài ra không baa gm các chi tiêu không chiu thud hoàc không dudc khu trCt. 

Thud thu nhâp hoãn lal dudc tInh trên các khoân chênh Iêch giOa giá tr ghi s6 và cd sà tInh thud 
thu nhâp ciia các khoân muc tài san hoàc cong n trên báo cáo tài chInh và du'dc ghi nhn theo 
phu'dng pháp Bang can äi k toán. Thuê thu nhâp hoãn ll phâi trâ phái duc ghi nhân cho tt câ 
các khoãn chênh Iêch tam thai con tài san thug thu nhp hoãn ll chi &tcfc ghi nhn khi châc chn 
có dü ki nhuân tInh thud trong tudng lal d khâu trC( các khoán chênh léch tam thai. 

Thud thu nhâp hoãn Iai &tdc xác dnh theo thu& suât du tInh Se áp dung cho k' tài san duc thu hi 
hay nd phâi trà dudc thanh toán. Thuê thu nhâp hoän lai dudc ghi nhn vào Baa cáo k& qua hot 
dông kinh doanh gicra niên ô và chi ghi vào vn chü sà hCtu khi khoán thud ó có lien quan dn các 
khoân myc dudc ghi thng vào vn chü sa hCru. 

Tài san thuê thu nhâp hoãn lal và nci thud thu nhp hoân al phài trâ &tdc bà trit khi Cong ty có 
quyën hdp pháp c bà trà giiYa tài san thud thu nhp hien hành vài thud thu nhâp hien  hành phái 
nop và khi các tài san thud thu nhâp hon lai và nd thu& thu nhâp hoãn li phai trâ lien quan ti 
thud thu nhâp doanh nghiêp dut$c quán I bi ciing môt cd quan thud và COng ty có dy d!nh  thanh 
toán thud thu nhâp hiên hành trên cd sO thun. 

Viêc xác dinh thud thu nhâp ctia Cong ty can cct vào các quy dnh hiên hành ye thud. Tuy nhiên, 
nhc?ng quy dinh nay thay d6i theo t1rng thOi k" và viêc xác dinh sau càng ye thud thu nhâp doanh 
nghiêp tiiy thuôc vào k& qua kigm tra cüa cd quan thud có thâ'm quyCn. 

Các loal thud khác thtdc âp dung theo các Iut thud hiên hành ti Viêt Nam. 

4. TIN 

S6cu6iky S6dâuky 

VND VND 

TiCn mt 10.058.454.79 1 11.435.779. 670 

TiCn gCi ngân hang không k" han 7 1.513.667.876 232.703.401.309 

TiCn dang chuyn 84.535.000 

81.572.122.667 244.223.715.979 

5.  PHAI THU NGAN HAN CUA KHÁCH HANG 

S6 cu6i ky So' dâu ky 
VND VND 

COng ty C6 phCn Thu'dng mai Thành Nam 23.831.015.452 
Cong ty TNHH Vinh PhuOc 19.194.522.255 
COng ty TNHH Ph Thai 14.893.667.741 
COng ty TNHH füc Thão 12.884.438.900 
Cong ty TNHH Viet  DCtc 12.065.364.772 
Cong ty TNHH Thifdng mi và Dch vu van tài Hal 10.550.096.845 
Anh 
Cong ty TNHH €u titVawaz Viet  Nam 10.416.386.800 - 
Cong ty C6 phn Vat lieu  Xây dy'ng Huy Hing 9.606.400.830 - 
Cong ty C6 phn Du tu Song Dà - Viet DCtc 8.991.458.719 9.088.793.519 
Cong ty TNHH Vn tái Phtic Vinh 8.176.281.758 - 
Cong ty TNHH Nguyen lieu  OMANCO Viet Nam 5.777.053.465 
COng ty TNHH TruOng Hal 5.608.410.417 
Cong ty TNHH Thutlng mai và Xây dung thrc Trung 5.515.198.389 
COng ty TNHH Thtfdng mal Xây thing Hal Minh 5.288.013.751 - 
Các khoàn phài thu khách hang khác 59.246.108.196 7.805.610.616 

212.044.418.290 16.894.404.135 

Trong do: Phài thu khách hang là các ben lien quan 396.133.000 396.133.000 
(Chi tit tai Thuyt minh s6 32) 
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6. TRA TRIJàC CHO NGUCYI BAN NGAN HAN 

S6cuôik' S6 cThuk 

Cong ty CP Xuât nhâp khgu Thit bi và Cong nghê 

Câc khoân trâ truc khác 

VND 

19.505.200.000 

6.424.423.424 

VND 

19.505.200.000 

8.002.598.024 

25.929.623.424 27.507.798.024 

7. PHAI THU NGAN HAN KHAC 

S6cu6iky S6dâuky 

a. Ngàn han 
VND VND 

Tm rng cho nhân vien 43.230.572.886 9.604.642.566 
Phâi thu tin then, nilôc 722.442.451 690. 577.793 

Bào him xä hi 627. 331.939 
Phâi thu ngn hn khk 3. 390. 133.834 3. 163.639 .327 

47.343.149.171 14.086.191.625 

b. Dài han 
K qu9 dài hn chi phi cái tao môi trung 8.327.016.293 7.470.531. 714 
K? qu9 dài han duân xây thing Cáng BütSdn (*) 3. 600 .000.000 3.600.000.000 

11.927.016.293 11.070.531.714 

Trong do: 

Phài thu ngän han khác tü các ben lien quan 331.298.000 331.298.000 

(Chi tit ti Thuyt minh s6 32) 

(*) Tai ngày 30 tháng 6 nm 2020, s6 du Phái thu dài han khâc cüa Cong ty bao gm khoân k qu9 
dài han du an xây dung COng But Sdn theo Cong vn s6 320/VPUB-cT ngày 18 tháng 3 nm 2016 
cüa Uy ban NhOn dOn tinh Ha Nam ye viêc flop dCn k qu9 d61 vài du an xOy dung m rng và nOng 
cp cOng But Sdn. Theo do, COng ty dä k qu9 3°h t6ng mc du ti! dy On (tudng dirdng vci 
3.600.000.000 VND) tal NgOn hang Nông nghiêp và PhOt trign nOng thôn Ha Nam (nay là NgOn 
hang NOng nghiêp và PhOt trign nông thôn Viêt Nam - Chi nhOnh HO Nam). 

8. HANGTÔNKHO 

S6cu6iky S6 cThuky 
VND VND 

GIO g& Dy phOng GiO g6c D phOng 

Nguyen lieu, vat lieu 269.536.460.189 254.785.546.907 
COng cu, dyng cy 1.707.136.326 253.032.040 
Chi phi sOn xuât, 
kinh doanh dà dang 

113 .433. 553 .795 88.178.043.555 

ThOnh phm 39.474.101.778 38.155.115.956 
424.151.252.088 381.371.738.458 
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9. CHIPH±TRATRUOC 

S6cu6i k S6dâu k' 

a. Ngàn han 
VN D VND 

Chi phi Cong Cu, dyng cy, vt lieu chiu man 11.995.297.847 14.386.997.104 

Chi phi bâo higm 840.052.770 674.768.040 

Chi phi trâ truc ngn hn khc 761. 192. 575 769.388.565 

b. Dài han 

13.596.543.192 15.831.153.709 

Chi phi cong cy, dyng cy, vt Iiu chu mOn 86.539.309.473 81.157.835.491 

Giá tr! quyn sü dyng t 10.204.125.701 10.396.656.377 

Chi phi süa chc?a tài san 2.069.243.012 2.541.815.403 

Chi phi trá tru'c5c dài hn khc 8.439.080.803 7.627.470.600 

107.251.758.989 101.723.777.871 

10. THUEVA CAC KHOAN PHAI THU/PHAI NÔP NHA N%JOC 

SOdâu k' S6 phài nôp S6 dâ thu'c nôp ScuOI k' 
/thu trong k' /thu trong k 

VND VN D VN D VN D 

Thuê gi tr gia tng 30.976.893.436 6.390.999.789 24. 585.893.647 

Thuê thu nhp 
doanh nghiêp 

4.174.884.615 4.322.914.194 (148.029. 579) 

Thuê thu nhâp cá nhân 2.532.720.647 2.532.720.647 

Thuê tài nguyen 2.972.466.729 17.605.841.849 17.680.149.442 2.898. 159. 136 

Phi bào ye môi trung 1.075.638.069 6.686.461.945 6.730.603.441 1.031.496.573 

Phi cp quyn khai thác 
khoâng san, tài nguyen 
nitàc 
Thuê nhà dat, tiên thuê dat 

925.034.561 

- 

8.402.663.943 

6.186.753.576 

8.206.113.847 

3.968.868.446 

1. 121.584.657 

2.217.885. 130 
\125 

Va các loal thuê khác 
9.148.023.974 72.391.335.396 49.832.369.806 31.706.989.564 )NG 

TNHF 

i-oIr  Trong do: 

Phài np 9. 148.023.974 31.855.019. 143 
•TN 

Phài thu 148.029.579 

- 
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THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GICrA NIEN DO (Tiê'p theo) MAU SO B 09a-DN 

11. TANG, GIAM TAI SAN CO D!NH 

NGUYEN GIA 
Sôdu'u k' 
Tang trong k' 
S6ducui k' 

GIA TRI HAO MON LUY KE 
S6du5u k' 
Khâu hao trong k' 
S6 dir cui k' 

GIA TRI CON LAI 
Tai ngày dâu ky 

Tai ngày cuôi ky 

HUU HINH 

Nhà xiting 
và vat kiên trüc 

May móc 
và thiêt bi 

Thiêt bi 
van phàng 

Phu'clng tiên 
van tái 

T6ng 

VND 

1.595.494.493.855 
83. 191.907.780 

VND 

4.824.181.656.470 
30.694.034.204 

VND 

20.783. 261. 619 
60.000.000 

VN D 

92.023.952.323 
3.440.099.999 

VND 

6.532.483.364.267 
117. 386.041.983 

1.678.686.401.635 4.854.875.690.674 20.843.261.619 95.464.052.322 6.649.869.406.250 

676.901.185.896 
23.333.865.335 

3.274.247.478.516 
81.125.685.375 

14. 204.813 .645 
1. 140 .871.064 

89.987.094.875 
494.079.552 

4.055.340.572.932 
106.094.501.326 

700.235.051.231 3.355.373.163.891 15.345.684.709 90.481.174.427 4.161.435.074.258 

918.593.307.959 1.549.934.177.954 6.578.447.974 2.036.857.448 2.477.142.791.335 

978.45 1.350.404 1.499.502.526.783 5.497.576.910 4.982.877.895 2.488.434.331.992 

Nhit trmnh bay tai Thuyt minh s6 17 và s6 18, Cong ty dã thê chap nhà xuàng và vat klan tric, may móc và thiêt bi viii tng giâ tn theo các hdp dng the 
chap tal ngày 30 tháng 6 nam 2020 là 1.381.094.860.086 VND (ngày 31 thâng 12 nàm 2019: 1.381.094.860 .086 VND) d dam bão cho các khoãn tiën vay 
ngân hang. 

Nguyen giá cüa tài san c inh hau hInh bao gm các tài san c6 d!nh  d khâu hao hêt nhitng vn con st dung vol giã tn là 2.122.740. 303.859 VND (ngày 31 
thâng 12 nàm 2019: 2.117.320.477.254 VND). 
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12. CHI PHf XAY DL%NG CG BAN D DANG 

S6cu6iky S6dâuky 
VND VND 

Mo set Ba Sao 79.309.265.827 70.864.661.270 
Du n m rông, nâng cp Càng BCit Sdn 4.915.127.308 84.760.129.968 
Dy' an quan trc khI thai ty' dng 17.064.471.818 
Cong trinh khàc 42.032.613.725 35.808.799.434 

126.257.006.860 208.498.062.490 

Trong ks', không có chi phi Iãi vay du'ccc vn hóa vào chi phi xây dgmg cci bàn dc dang (näm 2019: 
2.424.899.243 VND). 

13. PHAI TRA NGU'CYI BAN NGAN HAN 

S6cu6ik' S6duk 

Giá trl 
VND 

SO có khâ nang 
trâ nd 

Giá trj 
VND 

SO cO khá nàng 
trà nd 

Cong ty TNHI-I Xut khu Nam Phirdng 121.814.808,452 121,814,808.452 22,100,593.561 22.100.593.561 

Cong ty C6 phn Vicem Vat tu'vn tâi Xi 
mng 

115.924.633.914 115.924.633.914 80.199.965.092 80.199.965.092 

Cong ty C6 phn Vicem Bao bi But Sdn 69.485.622.333 69.485.622.333 68.468.101.122 68,468,101.122 

Cong ty TNF-IH Nguyen Iiu OMANCO Viêt 50.042.271.614 50.042.271.614 49.369.274.055 49.369.274.055 
Nam 
Cong ty TNF-IH Du tif Vawaz Vit Nam 36.711.881.464 36.711.881.464 16.090.552.305 16.090.552.305 

Cong ty C6 phn Nhila baa bI Vinh 36.304.271.277 36.304.271.277 41.844.609.497 41,844,609.497 

Cong ty C6 phn Vicem Thch cao Xi màng 30.806.940,440 30.806.940.440 35.552.828.290 35.552.828.290 

COng ty C6 phn Baa Vit Phát 26.481.813.160 26.481.813.160 59.483.822.540 59,483,822.540 
Cong ty Din h,tc Ha Nam 18.606.418.050 18.606.418.050 5.965.502.978 5,965,502.978 

Cong ty C phn Thu'dng mi và Xuat nhp 
khSu I-IMT 

17.520.604, 730 17.520.604.730 18.229.316.675 18.229.316.675 

Cong ty C6 phn Vicem Bao bI Bim Sdn 14,736.7 12. 165 14.736.712.165 9.808.713.705 9.808.713.705 

Cong ty C6 phn Xây lap và Khoãng san 14.572.644,894 14.572.644.894 17.624.220.219 17.624.220.219 
Hang Sdn 
T6ng Cong ty Xi màng Vit Nam 14.452.920. 754 14.452.920.754 7.099.965.368 7.099.965.368 

COng ty TNHH He thOng diên COng nghiêp 12.622.848.000 12.622.848.000 16.132.734.600 16.132.734.600 

COng ty TNI-IH Thiet b vt Ut và Djch v k 
thuat Tru'Ong An 

11.999.741.950 11.999.741.950 3.000.000.000 3.000.000.000 

Phái trá d6i tiiqng khác 196.693.721,637 196.693.721.637 222.147.186.044 222,147,186.044 

788.777.854.834 788.777.854.834 673.117.386.051 673.117.386.051 

Trong do: Phài trâ ngiIäi bàn là các ben 
lien quan 
(chi tit tai Thuyêt minh s6 32) 

255.128.924.017 255.128.924.017 254.427.787.688 254.427.787.688 

15 

E 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

CONG TY C PHAN XI MANG VICEM BUT SN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHXNH GIUA NIEN DO (Tiê'p theo) MAU SO B 09a-DN 

14. NGL%&I MUA TR.A TIN TRL%àC NGAN HAN 

Sôcu6iky Sôdâuky 
VND VND 

Cong ty TNHH Xuât Nhâp Kh5u và Dich vu Thitdng 8.440.200.000 - 
mal Vt Nam 
Cong ty C6 phn Vicem Thudng mi Xi mng 2.789.279.376 2.571.177.279 
Cong ty TNHH Thiidng Mi và Vn Tái Trung Thành 2.756.809.000 2.756.809.000 
Phãt 
Cong ty TNHH Xuât khu Nam Phudng 12.844.350 6.495.622.200 
Cong ty TNHH Ou tu'Vawaz Viêt Nam - 6.507.391.691 
Cong ty C6 phn Thifdng mai Thành Nam - 2.798.195.456 
Cãc khách hang khãc 5.038.670.637 19.369.433.569 

19.037.803.363 40.498.629.195 

Trong do: Ngitèi mua trâ tiên tru'óc là các ben 2.789.279.376 2.571.177.279 
lien quan 
(Chi tiêt ti Thuyt minh s6 32) 

15. CHI PHf PHAI TRA NGAN HAN 

Sô'cuôikr S6dâuk 

VND VND 

Chi phi s(a chc?a Ion tài san c dinh 13.757.695.984 1.287.766.735 

Chi phi Iãi vay phài trà 13.189.404.867 7.878.479.868 

Chi phi phái trO mua nguyen vat Iiu 6.393.884.978 13.648.567.217 

Chi phi phâi trâ khác 3.685.846.283 3.887.438.279 

37.026.832.112 26.702.252.099 

Trong do: 
Chi phi phài trá ben lien quan 10.191.232.877 4.207.397.260 

(Chi tiêt ti Thuyt minh sO 32) 

16. PHAI TRA NGAN HAN KHAC 

So cuôi ky 

VND 

Kinh phi cong loàn 774.042.139 755.299.737 

Bâo higm xã hôi 1.413.001.407 

Bâo him y t 564.431. 632 208.024.394 

Bào him tMt nghiêp 450. 101.755 275. 135 .990 

C6 tóc phâi trá 31.014.400 31.0 14.400 

Nhân báo Iãnh ditthu 1.074.000.000 1.26 1.000.000 

Phâi trâ tiën thuO cTiu chinh sau quyOt toan di! an 1.447.088.372 1.447. 088. 372 

Phâi trà khãc 146. 123.845 244.048.745 

5.899.803.550 4.221.611.638 

Trong do: 
Phài trá ngàn han khác các ben lien quan 60.887.400 60.887.400 

(Chi tit tai Thuyt minh sO 32) 
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CONG TY CO PHAN XI MANG VICEM BUT SN 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH GIUA NIEN Do (Tiê'p theo) 

17. VAY vA NY THUE TAI CH±NH NGAN HAN 

MAU SO B 09a-DN 

S6dâu k' Trong k' S6cu6i k 

Giá tn 
VND 

SO có khO nàng 
trO nd 

Thng 
VND 
GiOm GiO tn 

VND 
SOcó khO nang 

trO nd 

Vay ngn hn 1.110.855.510.353 1.110.855.510.353 1.072.753.102.636 1.030.083.699.894 1.153.524.913.095 1.153.524.913.095 
Vay ngán h?n  ngân hang 770.855.510.353 770.855.510.353 1.072.753.102.636 950.083.699.894 893.524.913.095 893.524.913.095 
Ngn hang TMCP Du tu' và Pht trign Viêt Nam - chi 
nhánh Ha Nam (i) 

452.364.270.800 452.364.270.800 663.684.233.821 531.230.416.227 584.818.088.394 584.818.088.394 

Ngân hang TMCP Du tu' và Phát trign Viêt Nam - chi 
nhánh So giao dich 1 (H) 

286.010.927.196 88.362.044.114 197.648.883.082 197.648.883.082 

Ngân hang TMCP COng Thu'dng Vit Nam - chi nhánh 302.310.636.443 302.310.636.443 49.998.868.948 302.310.636.443 49.998.868.948 49.998.868.948 
HO Nam (Hi) 

Ngân hang TMCP Ngoai Thitdng Viet  Nam - chi nhánh 50.000.000.000 50.000.000.000 50 .000.000.000 
HO Nam (iv) 

NgOn hOng TMCP QuOn di - chi nhOnh HO Nam (v) 16.180.603 110 16. 180 .603.110 23.059.072.671 28.180.603.110 11.059.072.671 11.059.072.671 
Vay ngàn h?n  ben lien quan 340.000.000.000 340.000.000.000 80.000.000.000 260.000.000.000 260.000.000.000 
T6ng COng ty Xi mang Viêt Nam - hp dng sO 80 .000 .000 .000 80.000.000.000 - 80.000.000.000 
257/2019/HVV/VICEM-BTS ngày 15/02/2019 

T6ng Cong ty Xi màng Viêt Nam - hdp dông sO 180.000.000.000 180.000.000.000 180.000.000.000 180.000.000.000 
1561/2019/HDVV/VICEM-BTS ngOy 23/08/2019 (vi) 

T6ng COng ty Xi mng Vit Nam - hp dOng sO 80.000.000.000 80.000.000.000 80 .000.000.000 80.000.000.000 
2135/2019/HSVV/VICEM-BTS ngOy 31/10/2019 (vH) 

Vay dài han dê'n han trá 195.940.174.682 195.940.174.682 5.187.500.000 157.565.174.682 43.562.500.000 43.562.500.000 
1.306.795.685.035 1.306.795.685.035 1.077.940.602.636 1.187.648.874.576 - 1.197.087.413.095 1.197.087.413.095 

S6 du'vay ngn han ngân hang tai ngày 30 tháng 6 näm 2020 thg hiên: 

(i) Khoân vay t( Ngân hang TMCP Du tu' và Phát trin Viêt Nam - chi nhánh Ha Nam vOi han mitc 600.000.000.000 VND gôm câ Dng Viêt Nam Va ngoai 
tê quy 6i thea hdp cThng tin dung s6 01/2019/422339/HDTD ngày 13 thâng 12 nm 2019. ThOi han duy tn han m(tc n hêt ngày 30 thâng 11 nm 
2020. KhoOn vay u'cc si( dung b6 sung v6n luu dông, báo lãnh và ma L/C. Li suât thtc quy nh theo tfl1g giy nhn nd và có giâ tn k tt ngày 
giâi ngân cho cn khi có sy Eu chinh Iãi suât LãI vay sé du'cic trá vào ngày 25 hang thâng. Khoán cap tin dung ditçc dam bâo bang môt sa tài san 
thuôc day chuyn 1. 

(ii) Khoân vay tt Ngân hang TMCP Du tu' và Phát trign Viêt Nam — chi nhánh SO giao dich 1 vUi han mü'c 200.000.000.000 VND gm Ca Dng Viêt Nam và 
ngoi té quy di thea hp dông tin dung s6 01/2020/422339/HDTD ngày 20 thâng 01 nàm 2020. ThOi hn duy trI hn mi'c dn ht ngày 30 tháng 11 
nàm 2020. Khoán vay dudc sü' dung d b6 sung v6n lu'u dông, bâo Ianh và mO L/C phuc vu hoat dung san xuat kinh doanh. Läi suât du'çc quy nh theo 
tifng giay nhn nd và có giá tr k tct ngày giái ngân cho dan khi có sy' diêu chinh lâi suât. Lai vay Se du'c trâ vOo ngày 25 hang tháng. KhoOn cap tin 
dung du'cc dOm bOo bang mt s6 tài san thuôc day chuyn 1. 
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(iii) Khoân vay t Ngân hang TMCP Cong thu'dng Viêt Nam - chi nhánh Ha Nam vi han mttc 300.000.000.000 VND theo hdp ng tin dung s6 01/2020-
HDCVHM/NHcT384-BUTSON ngày 06 thàng 4 nàm 2020. Thai han duy trI han müt dn ht ngày 01 thâng 5 näm 2021. Khoân vay du'cic stt dung d b6 
sung vn Iitu dông phuc vy hot dông san xuât kinh doanh Cong ty. Lâi suât du'c quy dnh theo tttng giây nhn nq và có già tr k t( ngày giài ngân 
cho dn khi có Si diu chinh lãi suât. Lãi suât së dudc trâ vào ngày 25 hang thàng. Khoân cp tin dung dudc dam baa bang môt phn nhà cCia vat kin 
trüc thuôc du' an dày chuyn 1 và 2 nhà may xi màng Bat Sdn. 

(iv) Khoán vay tCt Ngân hang TMCP Ngoai thu'dng Vit Nam - chi nhành Ha Nam vai hn mirc 100.000.000.000 VND theo hclp dng tin dung s 
03/20/HHM/5C96 ngày 20 thàng 01 nàm 2020. Thai han duy trI han mCtc là 12 thãng kg tt ngày k hp dông. Khoân vay duc scr dyng dê tài trd càc 
nhu cu tin dung ngan han hdp phap, hdp ly, hdp le phuc vu hoat dong san xuât xi màng cua Khach hang U; sut dudc quy dinh theo tu'ng giây nhân 
nq và cO già tn kg tit ngày giài ngân cho dn khi có su' diu chinh Iãi suit. Lãi suât së duc trã vào ngày 26 hang thàng. Khoán cp tin dung du'dc dam 
báo bang phudng tiên van tài và càc quyn, Idi ich phât sinh t1r Hp dông mua bàn xi màng s6 428/BTS-XNTT ngày 18 tháng 12 nàm 2019 gicta Cong ty 
và Cong ty C6 phn Thudng mai Thành Nam. 

(v) Khoân vay ti( Ngân hang TMCP Quân c1i - chi nhánh Ha Nam vài han müt 80.000.000.000 VND thea hp dng tin dyng s6 17679.18.770.1000972.TD 
ngày 13 thâng 8 nm 2019. Thai hn duy tn hn móc dn hê't ngày 23 thàng 7 nàm 2020. Khoân vay duqc scr dyng d cap tin dyng phuc vu hoat dông 
san xuât kinh doanh xi màng, clinker cüa Cong ty trong nm 2018 và nàm 2019. Lài suat duc quy dnh theo tcmg giây nhn nq và có già tr kg t1t ngày 
giài ngân cho den khi có si,! diëu chinh läi suât Lãi suet së duc trá vào ngày 10 hang thàng. Khoàn cap tin dyng du'qc dam bâo bang hang ton kho luân 
chuyn va khoán phái thu luân chuyn do Cong ty ti,( quán l. 

S du'vay ngàn han ben lien quan tai ngày 30 tháng 6 nm 2020 thg hiên: 

(vi) Khoán vay t1t T6ng Cong ty Xi màng Viêt Nam thea hp dông vay van s6 1651/2O19/H€VV/VICEM-BTS ngày 23 thàng 8 nm 2019 vói sa tiên vay là 
180.000.000.000 VND. Thai hn vay là 11 thàng k t1 ngày giái ngân. Khoán vay dtfqc s dyng d trà n den hn các t6 chCrc tin dyng. Lâi suât cho 
vay là 5%/nm. Lãi suet sè duc tInh môt qu mt On (vàa càc ngày 31 thàng 3, 30 tháng 6, 30 tháng 9 và 31 thàng 12) và du'dc trâ vàa ngày 15 cüa 
tháng dOu qu tiê'p thea. Khoán vay nay khOng có tài san dam baa. 

(vii) Khoân vay tct T6ng COng ty Xi màng Viêt Nam thea hclp dOng vay van sa 2135/2019/HDVV/VICEM-BTS ngày 31 thàng 10 nàm 2019 vOl sa tiOn vay là 
80.000.000.000 VND. Thai hn vay là 11 tháng k tt ngày giài ngân. Khaân vay dtiqc sü dyng d trâ nq den hn càc t6 chtrc tin dyng. Lâi suet cho vay 
là 5%/nàm. Lâi suât Se difdc tinh môt qu mt IOn (vào càc ngày 31 thãng 3, 30 thàng 6, 30 thàng 9 và 31 thàng 12) và ditdc trà vao ngày 15 caa 
tháng dOu qu tiep thea. Khaân vay nay khOng có tài san dam báo. 
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18. VAY vA NQ THUE TAI CH±NH DAI IQN 

Vay dài hn 

S6d'âuk' Trongk L,chênhlch 
t'giá 

S6cu6i k 

Giã tn 
VND 

S6 có khâ nang 
trând 

VND 
Tang Giàm 

VND 
Giã tr 

VND 
S6 cO khá nàng 

trâ nd 

Ngân hang TMCP Cong thildng Viêt Nam - chi nhánh 81.000.000.000 81.000.000.000 50,500,000.000 30.500.000.000 30.500.000.000 
Ha Nam (I) 

Ngân hang Nông nghiêp và Phat trign Nông thôn - 
chi nhãnh Ha Nam (ii) 

43,437,500.000 43.437.500.000 7.875.000.000 35.562.500.000 35.562.500.000 

Ngân hang Societe General Phãp - chi nhânh Tokyo 4.448.864.436 4.448.864.436 4.448.864.436 
Ngân hang JBIC Nhât Bàn 94.741.310.246 94. 74 1,3 10. 246 94.741.324.343 14.097 

223.627.674.682 223.627.674.682 157.565.188.779 14.097 66.062.500.000 66.062.500.000 

Trong do: 
- S6 phâi trâ trong yang 12 tháng 195.940.174.682 195.940. 174,682 43 .562.500.000 43.562.500.000 
- s5 phâi trà sau 12 tháng 27.687.500.000 27.687.500.000 22 ,500,000.000 22.500.000.000 

S& du'vay dài han ngân hang tai ngày 30 tháng 06 nm 2020 thg hiên: 

(I) Khoàn vay tit' Ngân hang TMCP Cong thifdng Viêt Nam - chi nhânh Ha Nam theo hçlp dng tin dung s6 03/2013-HDTD/NHCT384-BUSOCO ngày 06 
tháng 8 nàm 2013 vi s tiën vay không vu'dt qua 450.000.000.000 VND. Thói han cho vay là 82 tháng k tit ngày k hp ông. Khoân vay U'C Cd 
cu al tà' tài khoán vay ngan hn sang tài khoán vay dài han phc vy dy' an xây dy'ng dày chuyn 2 cia Cong ty. Lâi sut thtc quy nh theo tü'ng 
giây nhân nd. Lài sut cho vay tai thai digm k hdp dông là 12,5%/nàm và du'dc diu chinh mt thãng mt ln bang cách ly al suât cd s cong  biên 
5ô 5%/nàm. Lài suât cci sO c5utcc xác dinh bang al suât tit kiêm Dng Viêt Nam trâ lài sau k' han 12 tháng niêm yt tai Ngân hang cho vay cong vOl 
chi phi huy dông vn tang them trong tru'Ong hdp có si  kiên bin dng th tru'Ong. Lãi suât së du'dc trá vào ngày 25 hang thang. Khoân cap tin dung 
du'dc dam bào bang môt s6 tài san là nhà tha, vat kiên tróc thuôc dày chuyën 2. 

(ii) Khoàn vay ti Ngân hang NOng nghip và Phát trign NOng thôn - chi nhánh Ha Nam theo cac hp dông tin dyng: 

Hp dông tin dyng s 2900-LAV-201700099 ngày 31 thang 3 nàm 2017 vOl s tiën vay là 43.000.000.000 VND. ThOl han cho vay là 4 nam kg t& ngày 
giái ngân. Khoán vay duc sCt dyng dg bii d5p tài chinh các chi phi dâ bO ra d thy'c hiên dy' an thay th he tMng diëu khlgn dày chuyën 1, thay th vO 
hop giám t& may nghiën xi màng dày chuyën 2 ctia Cong ty. Lãi suât cho vay là lài suât biên di dudc xac dinh sáu tháng mt ln. Can cr xâc dinh lâi 
suat cho vay bang al suât huy dông tin gt1 tiat kim bang Dng Viêt nam có k' han 12 tháng trá lâi sau cia Ngân hang cho vay cong them biên do 
t61 da là 2,36%/nam. Läi suâ't cho vay tal thOl digm k hdp dông là 9,16%/nàm. Läi suât së du'dc trâ vào ngày cui ccia tháng. Khoàn vay du'qc dam 
bâo bang h thong diu khign day chuyên 1 và vó hop giàm t6c may nghiën xi màng dày chuyn 2. 

• Hp dông tin dyng s 2900-LAV-201700427 ngày 28 thang 11 nàm 2017 vOl s tin vay là 80.000.000.000 VND. ThOi han cho vay là 8 nàm kg ti1 ngày 
giài ngàn. ThOl gian an han là 1 näm. Khoán vay &tc st dyng d thanh toan cac chi phi du tu' xây dy'ng mO rng câng But Scm. Lãi suât cho vay là lâi 
suât bian d61 duc xác dlnh  sau thang mt lan. Can có xac nh lâi suat cho vay bang lài suât huy dOng tin gui tièt kim bang Dng Viêt nam có k' 
hn 12 tháng trá al sau cüa Ngân hang cho vay cong them biên d ti da là 2%/nàm. Lãi suat cho vay ti thai digm k hp dông là 9%/nam. Lâi suat 
sè du'dc trà vào ngày 30 hang qu'. Khoân vay du'dc dam baa bang tài san du'c hlnh thành t( dy' an mO rng càng But Scm. 
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Cc khoân vay dài han dudc hoàn trà theo ljch biu sau: 

S6cuôiky S&duk' 
VND VND 

Trong vông môt nm 43.562.500.000 195.940.174.682 
Trong nm thü hai 5.000.000.000 7.687.500.000 
TCt nm thü ba dên nm thó nm 15.000.000.000 15.000.000.000 
Sau nàm nàm 2.500.000.000 5.000.000.000 

66.062.500.000 223.627.674.682 
TrCt: s6 phài trà trong yang 12 tháng 43.562.500.000 195.940.174.682 
(duc trInh bay a phn vay ngân han) 
S6 phái trà sau 12 tháng 22.500.000.000 27.687.500.000 

19. VON CHU SOHIJLJ 

Thay d6i trong v6n chü s hüu 

V6n gop Qu dâu tu' phát Ldi nhuân T6ng cong 
cüa chü so hü'u trin sau thus 

chua phân phi 

VND VND VND VND 

S6 di! dâu ky tru'âc 1.199.617.690.000 108.074.249.163 44.419.197.484 1.352.111.136.647 

Ldi nhun trong k' - - 34.402.949.423 34.402.949.423 

Thti lao Hi dng Quân 
trl không trifc tip diëu 
hành san xut 

- (84.600.000) (84.600.000) 

S5 di! cu61 kc truOc 1.199.617.690.000 108.074.249.163 78.737.546.907 1.386.429.486.070 

S6 di! dâu ky nay 1.199.617.690.000 108.074.249.163 102.588.258.192 1.410.280.197.355 

Li nhun trong k' - - 35.105.252.943 35.105.252.943 

TrIch Qu9 du tu' phát 
trin (*) 

- 6.352.639.508 (6.352.639.508) 

TrIch Qu9 khen 
thuông, phüc di (*) 

- - (33.054.166.667) (33.054.166.667) 

Thti lao Hi dông Quân 
tn không trifc tip diu 
hành san xuât 

- - (84.000.000) (84.000.000) 

S6 di! cu61 k nay 1.199.617.690.000 114.426.888.671 98.202.704.960 1.412.247.283.631 

(*) Nghi quyêt Oai hi dng C6 dông thLtOng niên nm 2020 s6 1503/BTS-DHDCD ngày 24 tháng 6 
nàm 2020 thông qua phitdng an trIch Qu9 Thu tu phát triê'n và Qu9 khen thtfUng, phtc li tO lci 
nhuân sau thuê chua phân ph61 nm 2019 vOl s6 tin In lifdt là 6.352.639.508 VND Va 
33.054.166.667 VND. 

Cd phiêu 

Sôcuôiky S6dâuk' 

S6 lu'dng c6 phi&i ã ban ra cong chng 119 .961. 769 119.961.769 

C6 phiëu ph6 thông 119.961.769 119.961.769 

SG li.rdng c6 phiu Iang Iuu hành 119. 961. 769 119 .961. 769 

C6 phiëu ph6 thông 119.961.769 119.961.769 

C phi€u ph6 thông có mOnh giá 10.000 VND/c6 phiu. 
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V6n diTêu Iê và v6n dâu tu' 

Theo Giây ch(fng nhân Dng k doanh nghip iëu chinh, vn diu Iê cüa Cong ty là 
1.199.617.690.000 VND (ngày 31 tháng 12 nám 2019: 1.199.617.690.000 VND). Ti ngày 30 
thàng 6 nm 2020, v6n ciêu l 5ã thtdc c6 dông gop di nhu'sau: 

Theo Giy ch(i'ng nhn Oàng k V6n dã gop (VND) 
doanh nghiêp diu chinh 

VND % S6cu6ik' S5dâuk' 

Tang Cong ty Xi mng Vit Nam 953.873.200.000 79,51 953.873.200.000 953.873.200.000 
VOn gop cüa c dông khàc 245.744.490.000 20,49 245.744.490.000 245.744.490.000 

Tang cong 1.199.617.690.000 100 00 1.199.617.690.000  1.199.617.690.000 

20. CAC KHOAN MUC  NGOAI BANG CAN DOI K TOAN GICJ'A NIEN DO 

Tài san thuê ngoài 
SO cu61 ky 

VND  

S6dâu ky 
VND 

T6ng s tiën thuê t6i thiu trong tu'dng lai cüa 
hdp dng thuê hoat dông tài san không 
hty ngang theo các thai han: 
Tt 1 nm trO xu5ng 
Trên 1 nàm dn 5 nàm 
Trên 5 nm 

11.005.329.100 
47.204.292.400 

153.230.705.711 

8.188.987.496 
35.474.741.984 

120.7 13.893.048 

Các khoán thanh toán tiën thuê hoat dông thg hiên giá tn phái thanh toãn theo các hdp ông thuê 
dat dài han d k kt phyc vy hoat dông san xuât kinh doanh ciia Cong ty. 

Ngoai tê các loal 

S5cu5iky Sôdâuk'' 

VND VND 

tThng tiën chung Châu Au (EUR) 64.22 64.22 

21. BÔ PHAN THEO LINH VUC KINH DOANH vA BO PHAN THEO KHU VUC DIA LY 

Hoat dông san xuât kinh doanh chInh cüa Cong ty là san xuOt kinh doanh xi mng, clinker và mt 

sO loi vat Iiu xây dung lien quan. Trong k", Cong ty không có hoat dông san xuOt kinh doanh nào 

khác trong yau, theo do, thông tin tài chinh trmnh bay trên Bang can dOi k toán giCia niên do tal 
ngày 30 tháng 06 nm 2020 Va doanh thu, chi phi trinh bay trên Báo cáo kOt qua hot dOng kinh 

doanh giü'a niên do cho k' hoat dông 6 tháng kt thüc c1jng ngày dëu lien quan dan hoat dOng kinh 
doanh xi mäng, clinker và môt sO loai vat lieu xây dung lien quan. Doanh thu và giá vOn theo tong 

hoat dOng kinh doanh du'dc trInh bay ti các ThuyOt minh sO 22 và sO 23. 

Cong ty không có hoat dOng kinh doanh nào ngoài lânh th6 Viêt Nam; do vây, Cong ty không lap 
báo cáo b phn kinh doanh theo khu vut d!a  l nào ngoài Viêt Nam. 

22. DOANH THU BAN HANG 

I4cnày K''trtthc 
VND VND 

T6ng doanh thu ban hang 
Trong dO: 
- Doanh thu ban xi mang 1. 292.49 1.829. 171 1.445. 715 .95 1. 529 
- Doanh thu ban clinker 187. 526. 224. 586 96.139.992.461 
- Doanh thu ban san phm khác 4. 502. 300. 557 26.045.305.827 

1.484.520.354.314 1.567.901.249.817 

Doanh thu vdi các ben lien quan 
(chi tiOt ti Thuy& minh sO 32) 

31.640.063.277 57.485.980.374 
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23.  GIA VON HANG BAN 

Kc nay Kc tnthc 

Già v6n cüa xi mäng cTh bàn 
Già v6n cüa clinker 5ã bàn 
Già v6n cüa câc san phm khàc d bàn 

VND 

1.093.240.602.380 
200.630.787.576 

4.691.702.472 

VND 

1.227.512.569.091 
91.424.458.844 
20.740. 815 .927 

1.298.563.092.428 1.339.677.843.862 

24.  CHI PH± SAN XUAT, KINH DOANH THEO YEU TO 

Ky nay Ky tróc 

VND VND 

Chi phi nguyen lieu, vat lieu 1.006.302.794. 138 1.027.048.658.642 
Chi phi nhân cong 12 1.293.357.802 95.883.342.055 
Chi phi khu hao tài san c6 dnh 106.179.531.328 137.684.946.048 

Chi phi dch vu mua ngoài 147.735.096.796 160. 167.401. 2 19 
Chi phi khàc bng tin 63.010.116.7 11 65.615.841. 365 

1.444.520.896.775 1.486.400.189.329 

25.  DOANH THU HOAT DONG TAI CHIN H 

Ky nay Ky trtthc 
VND VND 

Lãi tiën g1I1, tiën cho vay 276.622.253 117.801.314 
Lãi chênh lêch t' già 1.769.073.111 557.343.212 

2.045.695.364 675.144.526 

26.  CHI PHI TAI CHfNH 

Ky nay Ky trucic 

VND VND 

Lài tin vay 40.337.672.405 49.682.257.132 
Chit khâu thanh toàn 1.074.930.800 1.126.756.200 
L chênh lêch tç'  giá 14.097 3.789.975.815 
Chi phi tài chinh khàc 123.994.368 387.914.791 

41.536.611.670 54.986.903.938 

27.  THU NHAP KHAC 

Ky nay Ky truthc 

VND VND 

Thu khàc tCt hoat dng thàm dè 3.217.542.689 
Thu tiën bi thuIng báo higm 2.97 1.348.891 
Thu nhâp tCt phi cu cáng 846.303.286 370. 256. 228 
Càc khoân khàc 1.206.969.820 698.987 .0 17 

8.242.164.686 1.069.243.245 
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28. CHI PHI BAN HANG A CHI PHI QUAN L DOANH NGHIP 

Ky nay Ky truóc 

Các khoân chi phi quán ly doanh nghiêp 
phát sinh trong ky 

VND VND 

Chi phi nhân viên quân l 16.149.581.934 13.320.939.140 
Chi phi tip khách, hôi nghi 11.191.961.159 17.161.010.334 
Chi phi khâu hao tài san c nh 3.626.227.115 4.866.228.234 
Chi phi tit van (*) 3.342.252.449 3.649.882.301 
Thuê, phi và I phi 4.233.214.379 1.026.220.523 
Chi phi vt lieu, d diing van phông 4.063.796.448 2.820.413.614 
Chi phi quán I' doanh nghip khác 14.709.829.821 13.993.903.242 

57.316.863.305 56.838.597.388 

Các khoân chi phi ban hang phát sinh trong ky 
Chi phi b6c xüc, vn chuyn 7.435.639.531 23.389.695.383 
Chi phi khuyan mi, h tr tiêu thy 20.037.108.450 16.039.624.200 
Chi phi nhân viên ban hang 10.486.216.034 9.471.236.938 
Chi phi quâng cáo, gii thiu san phm 6.701.119.997 6.894.490.371 
Chi phi hi nghi, tiap khách 4.141.535.556 4.783.399.244 
Chi phi tu'van (*) 3.342.252.449 3.649.882.301 

Chi phi ban hang khác 9.922.572.963 9.694.732.135 

62.066.444.980 73.923.060.572 

(*) Dày là phi tit van chuyn giao k9 nang quàn l và phát trin thi trung ma Cong ty phái trâ 
hang qu theo Hdp ng tit van quân tn doanh nghiêp - Hcip dng s6 1334/VICEM-HDKT và Hqp 
dông tit van chuyn giao k9 náng quân l và phát trin th tritng - Hp dng s 1335/VICEM - 
HDKT và phy lyc diëu chinh vi giá tr &tdc xác dinh là 0,25% doanh thu tiêu thy xi mang, 0,1% 
doanh thu tiêu thy clinker và 0,05% doanh thu tiêu thy xi màng thuê gia cong ngoài, doanh thu 
tiêu thy san phm khác và thu nhâp khác (nàm 2019: 0,25% doanh thu tiêu thy xi mang, 0,1% 
doanh thu tiêu thy clinker và 0,05% doanh thu tiêu thy xi mang thuê gia cong ngoài, doanh thu 
tiêu thy san phm khác và thu nhp khác). Theo do, T6ng Cong ty Xi mang Viêt Nam së tu van, ho 
trd và chuyn giao bi quyat quàn tr doanh nghiêp, phát trin thi trung nham tai da hóa hiêu qua 
san xuât kinh doanh. 

29. CHI PHI THU THU NHIP DOANH NGHIEP 
Kynày KftrLtäc 

Chi phi thuê' thu nhâp doanh nghiêp hiên hành 
Chi phi thua thu nhâp doanh nghip tInh trên 
thu nhâp chu thua k' hin hành 

Diu chinh chi phi thuê thu nhâp doanh nghiêp cüa 
các k" truóc vào chi phi thua thu nhp hiên hành 
k' nay (*) 
T6ng chi phi thuê thu nhâp doanh nghiêp 
hiên hành 

VND 

7.194.722.481 

(7.194.722.481) 

VND 

9.633.774.918 

  

9.633.774.918 

Chi phi thua thu nhp doanh nghip tInh trên thu nhâp chiu thua k' hin hành duc1c tinh nhit sau: 
Ky nay Ky tru'óc 
VND VND 

Ldi nhuân trtthc thuê 35.105.252.943 44.036.724.341 
Diêu chinh cho thu nhâp ch,u thuê' 
Cc5ng: Các khoán chi phi không thicic khäu trCl 868.359.462 4. 132. 150. 250 
Thu nhâp ch,u thuê' ky hiên hành 35.973.612.405 48.168.874.591 
Thua suat thông thuàng 20% 20% 
Chi phi thua thu nhâp doanh nghiêp tinh trên 
thu nhâp chiu thua k' hiên hành 

7.194.722.481 9.633.774.918 

Diu chinh chi phi thua thu nhâp doanh nghiêp cüa 
các k' truOc vào chi phi thua thu nhâp hin hành 
k' nay (*) 

(7.194.722.481) 

T6ng chi phi thuê thu nhâp doanh nghiêp 
hiên hành 

9.633.774.918 
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(*) Cong ty thut hiên diëu chinh thud thu nhp doanh nghiêp phâi flop t1t các k" truóc theo huOng 
dn tal Ngh iinh s6 68/2020/Nf-CP ngày 24 tháng 6 nám 2020 sta d61, b6 sung khoán 3, iu 8 
Ngh dnh s 20/2017/ND-CP ngày 24 tháng 02 nám 2017 quy dinh ye quân l' thud v8i doanh 
nghip có giao dch lien kt. 

30. LI CO  BAN TREN cO PHIEU 

Kynày K'trttc 
VND VND 

Ldi nhun kêtoán sau thuêthu nhâp doanh nghiêp 35.105.252.943 34.402.949.423 
Các khoán diCu chinh: - 
C phiêu ph thông dang luti hành blnh quân 119.961.769 119.961.769 
trong k' 
Lãicdbántrênc6phiêu 293 287 

31. CAC KHOAN CONG NTIEM TANG 

Theo Báo cáo tmnh tiCn cp quyCn khai thâc khoáng san ngày 07 tháng 10 nm 2014 cüa Tang cyc 
Dia chat và Khoáng sari Viêt Nam (Theo Giy phép Khai thác Khoáng san s 37/QD-QLTN ngày 26 
tháng 4 nàm 1995 cüa Bô Cong nghiêp näng), Cong ty duic phép tip tuc khai thác dá vol và dá 
set lam nguyen lieu xi mng tai khu vifc mO dá vOl tai nói Hông Sdn, mO dt set tal các mO Khâ 
Phong I + II vôi thai han khai thác dn nàm 2025. COng theo Báo cáo trên, t6ng s tiCn Cong ty 
phãi nôp tInh theo giá tInh tiCn cp quyCn khai thác khoáng san là 34,9 t' VND chia lam 7 ln nOp, 
mi nàm flop 4,9 t'' VND, bat du t( nàm 2014. Tt nàm 2015 den nám 2017, s6 tiCn cap quyCn 
khai thác dudc diCu chinh lal hang nám theo ddn giá tInh thue tài nguyen và móc thu tiCn cap khai 
thác khoáng san trên dia bàn tinh Ha Nam theo Quyet dnh cüa Uy ban nhân dan tinh Ha Nam cho 
nm thu tiCn, sa tiCn phâi np mi nàm cho gial doan nay là 6,0 tç VND. Nàm 2018, nam 2019 và 
nm 2020, 56 tiCn phâi nôp hang nm ln ludt là 6,9 t VND, 8,7 t' VND Va 10,2 t' VND. 

Theo Báo cáo tInh tiCn cap quyCn khai thác khoáng san ngày 21 thártg 10 nám 2014 cüa Tang cyc 
Da chat và Khoáng san Viêt Nam (Theo Giay phép Khai thác Khoáng san s6 1169/GP-BTNMT ngày 
20 tháng 6 nàm 2011 ct1a B Tài Nguyen và Môi Trung), COng ty difiic phép ti6p tyc khai thác dá 
set lam nguyen lieu xi màng tai khu vuc mO Ba Sao vi thai hn khai thác cn nam 2041. COng 
theo Báo cáo trên, t6ng 56 tiCn Cong ty phài flOp tInh theo giá tInh tiCn cap quyCn khai thác khoáng 
san là 10,3 t' VND chia lam 24 Ion nôp, mi nm nôp 430,2 triêu VND, bat dOu tci nm 2014. T 
nm 2015 den nàm 2017, s6 tiOn cap quyCn khai thác dudc diCu chinh li hang nám theo ddn giá 
tInh thu6 tài nguyen và mCtc thu tiOn cap khai thác khoáng san trên da bàn tinh Ha Nam theo 
Quyet dinh cüa Uy ban nhân dan tinh Ha Nam cho nàm thu tiOn, s6 tiCn phài nOp rnOi nàm là 491,7 
triêu VND. Nàm 2018 và nàm 2019, s6 tiCn phái nôp hang nàm lai tiep tyc thay dôi, IOn ludt là 246 
triêu VND và 264 triêu VND do mtc thu giâm. Nam 2020, sä tiOn phài np là 553,5 triêu VND. 

Theo Báo cáo tInh tiOn cap quyCn khai thác khoáng san ngày 7 tháng 10 nàm 2014 cüa T6ng cyc 
Dia chat và Khoáng san Vit Nam (Theo Giay phép Khai thác Khoáng san s6 1609/GP-BTNMT ngày 
06 tháng 9 nàm 2010 ccia B Tài Nguyen và MOi Truing), Cong ty ducc phép tiep tyc khai thác dá 
vOi lam nguyen lieu xi màng ti khu vyc mO Lien Sdn vói thai hn khai thác den nàm 2040. COng 
theo Giay phép trên, t6ng s6 tiOn Cong ty phài nOp tInh theo giá tfnh tiOn cap quyCn khai thác 
khoáng san là 59,9 t' VND chia lam 23 IOn nOp, mi nm np 2,6 t' VND, bat dOu tit nm 2014. TCJ 
näm 2015 den nàm 2017, sä tiOn cap quyCn khai thác duçc diCu chinh lai hang nám theo ddn giá 
tInh thue tài nguyen trên dia bàn tinh Ha Nam theo Quyet dinh cCia Uy ban nhân dan tinh Ha Nam 
cho nám thu tiOn, 56 tiOn phái flOp mi nám cho gial doan nay là 3,16 t VND. Sang nàm 2018, 
nàm 2019 và nam 2020, s6 tiOn phài nOp hang nàm IOn Tudt là 3,9 t' VND, 5,0 t'' VND và 5,6 t 
VN D. 

Nd tim tang v tin cap quyn khai thác khoáng san theo Cong van s6 723/TTg-KTN 

Theo Ngh dnh s6 203/2013/ND-CP do ChInh phO ban hành ngày 28 tháng 11 nm 2013, Cong ty 
có nghia vu np tiOn cap quyCn khai thác khoáng san cho khoáng san difqc khai thãc tlt mô dá và 
mO dat set cCja COng ty t ngày 01 tháng 7 nám 2011 den h6t thai hn trên giây phép khai khoáng 
cCia Cong ty. 

Tuy nhiên, theo Cong vn s6 723/TTg-KTN ngày 21 than9 5 nm 2014, ThO tung ChInh phü dä 
giao B Tài nguyen và Môi trung báo cáo trInh Uy ban Thu1ng vy Qu6c hi xem xét viêc hOi t6 thu 
tiCn cap quyCn khai thác khoáng san t1t ngày 01 tháng 7 nàm 2011 6n ngày 20 tháng 01 nam 
2014 và tInh den ngày lap báo cáo tài chInh giOa niên dO. Hien ti, Uy ban Thung vy Qu6c hôi 
chifa có kien, kt lun chmnh thic vO vic thu tiOn cap quyOn khai thác khoáng san trong giai don 
tr ngày 01 tháng 7 nm 2011 den ngày 31 tháng 12 nm 2013. Trên cd s do, Ban T6ng Giám d6c 
Cong ty chua ghi nhn nghia vy np tiOn cap quyCn khai thác khoáng san cho giai don tt ngày 01 
tháng 7 nàm 2011 den ht nàm 2013 trên báo cáo tài chInh giaa niên d. 
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NO tiêm tang v thuê tài nguyen theo Thông tu s6 152/2015/TT-BTC 

Cong ty có nghia vy phâi tInh và nôp thug tài nguyen theo hu'àng dn ti Thông tit s 152/2015/TI-
BTC do Bô Tài chInh ban hành ngày 02 tháng 10 nàm 2015 hu3ng dn ye thud tat nguyen ("Thông 
tu' 152") kê tCr ngày 20 tháng 11 nàm 2015. Theo quy dinh tai Thông tu' nay, giá tinh thuê tài 
nguyen du'dc xác d!nh  can ct vào giá ban (tru'1ng hp tiêu thu trong nu'óc) hoc tn giá hat quan 
(di vi tru'ng hp xuât khâu) ctia san phâm cong nghip ban ra trt thud xut khâu (nu co) và 
chi phi chê biên cong nghiêp cüa cong on ch bin tr san phm tà nguyen thành san phm cOng 
nghiêp. COng theo quy nh ti Thông tu' 152, chi phi ch bin du'dc xác dlnh  phâi can có' theo 
hu'Ung dn cüa các bô quàn I nhà nu'ôc chuyên ngành, Bô Tat chinh và do SO Tat chInh các tinh chü 
trI, ph61 hdp vOi cd quan thud, cd quan tài nguyen môt tru'Ong và cd quan quàn I nhà nu'Oc chuyên 
ngành có Uên quan thong nht xác dinh trmnh Uy ban nhân dan cap tinh quyat nh. Tuy nhiên, dn 
thOi diem Ip báo cáo tat chinh gic?a niên dO nay, Cong ty chu'a nhân du'dc các hu'Ong dan chi tiat tr 
các cd quan quàn I Nhà nuc ye cách xác dnh chi phi chê bian, d lam Cd sO xác dlnh  giá tinh thua 
tat nguyen theo hu'Ong dn cüa Thông tu' 152. Do do, cho giai don tO' nm 2016 dan hat nàm 
2017, Cong ty áp dung giá tinh thua theo các quy dinh cOa Uy ban Nhân dan tinh Ha Nam ban hành 
theo Quyat dinh s 900/QD-UBND ngày 29 tháng 8 nàm 2014. Nam 2018 và nam 2019, Cong ty áp 
dung giá tinh thua theo Quyat d!nh sa 53/QD-UBND ngày 19 tháng 12 nam 2017. Nám 2020, Cong 
ty áp dyng giá tInh thuê theo Quy& dnh sa 49/QO-UBND ngày 20 tháng 12 nam 2019 và Cong ty 
chu'a the xác dtnh  du'c các ánh hu'Ong (nau co) lien quan dên nghia vu thua tài nguyen phâi np b6 
sung hoc së du'dc hoàn trâ tai tO' Cd quan thu& dia phu'dng nau phài áp dyng giá tinh thua mOi. 

Tam dfng khai thác mó set Khá Phong và mô set Ba Sao 

Ngày 29 tháng 01 nàm 2019, 1Jy ban nhân dan tinh Ha Nam ban hành Van bàn s6 274/UBND-
NN&TNMT dê nghi Cong ty tam dO'ng khai thác mO set Khà Phong I và Khà Phong II tO' ngày 31 
tháng 01 nam 2019 dê phyc vy cho Oat I Vesak 2019. Ngày 06 tháng 5 nàm 2020, Uy ban Nhân 
dan tinh Ha Nam ban hành van bàn s6 1193/UBND-NN&TNMT dC nghi Cong ty dO'ng khai thác set 
trên diên tIch 68,2 ha thuôc da bàn thi tran Ba Sao huyên Kim Bang; chi tlu'dc khai thác phn diên 
tich 17 ha thuôc d!a  bàn xã Lien Sdn, huyên Kim Bang vOl diCu kiên không ành hu'Ong dan cânh 
quan môi tru'Ong và thu'c hin cat to phyc hot môt tru'Ong sau khi kêt thOc khai thác. Cong ty dã 
chap hành nghiêm chO tru'dng, tm dO'ng hot dung  ti các mO trên. Thea do, toàn b cong trinh 
Mo set Khà Phongl, Khã Phong 2 và Ba Sao phài hoàn nguyen ye trang thai ban du và hoàn trà 
lai mt bang cho Uy ban Nhân dan tinh Ha Nam. Viêc dCn bO cho các khoàn chi phi ma Cong ty dã 
bO ra phy thuc vào các quyêt dnh trong tu'dng Iai cOa cd quan có thm quyCn. Dan ngày lap báo 
cáo tài chinh giO'a niên dO nay, Cong ty dang tIch cu'c lam viêc vOl Bô Tài Nguyen và Môi Tru'Ong, 
UBND tinh Ha Nam và các ban ngành lien quan d xác dnh phu'dng an dCn bO hp I. 
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32. NGHIEP vu vA sO DL% vâi CÁC BEN LIEN QUAN 

Danh sách céc ben lien quan có giao dich và so' du' chü yê'u trong ky: 

Ben lien quan Mô'i quan he 
T6ng Cong ty Xi mng Viêt Nam Cong ty me 
Cong ty c6 phn Xi màng Vicem Hoàng Mai COng ty trong cCing Tap doàn 
Cong ty TNHH MW Xi màng Vicem Hái PhOng Cong ty trong cOng Tap doàn 
Cong ty TNHH MW Xi màng Vicem Tam Diêp Cong ty trong cOng Tap doàn 
Cong ty Tu' van f)u tu' Phát trin Xi màng Cong ty trong cOng Tap doàn 
Cong ty C phn Vicem Vat tu' vn tâi Xi màng Cong ty trong cOng Tap doàn 
Cong ty C6 phn Vicem Thch cao Xi màng Cong ty trong cOng Tp doàn 
COng ty C6 phn Vicem Bao bl Btt Sdn Cong ty trong cOng Tap doàn 
Vin Cong nghê Xi mng Vicem Cong ty trong cOng Tap doàn 
Cong ty C6 phn Vicem Thudng mai Xi mng Cong ty trong cOng Tp oàn 
COng ty C phn Vicem Bao bI Bim Sdn Cong ty trong cOng Tp doàn 
Cong ty C6 phn Xi màng Bim Sdn Cong ty trong cOng Tap oàn 

Trong ks', Cong ty d có cc giao dich chO yu sau vi các ben lien quan: 

Ky nay Ky truóc 

Ban hang 
Cong ty C6 phn Vicem Thu'dng mai Xi màng 

VND 
31.640.063.277 

31.640.063.277 

VND 
57.485.980.374 

53.445.942.555 
Cong ty TNHH Môt thành viên Xi mng Vicem Hái 3. 721.863.637 
PhOng 
T6ng Cong ty Xi mng Viêt Nam 3 18. 174. 182 

Mua hang 194.130.994.346 384.669.185.323 
COng ty C phn Vicem Vat tu' van tài Xi màng 145. 635. 162. 120 327.832.786. 186 
Cong ty C6 phn Vicem Bao bI BOt Sdn 32.368.520.000 41.423.368.000 
COng ty C6 phn Vicem Bao bI Bim Sdn 11.076.000.000 9.328.000.000 
Cong ty C6 phn Vicem Thach cao Xi mng 3. 145.474.041 4.690.862.137 
COng ty C6 phn Xi màng Vicem I-bang Mai 1.000.000. 000 
COng ty Tu' van Du tu' phát trign Xi màng 747.638.185 

Viên COng nghê Xi màng VICEM 158. 200.000 
Cong ty C6 phn Xi mng Bim Sdn 1. 394. 169.000 

Trá g6c vay 80.000.000.000 71.000.000.000 
T6ng Cong ty Xi mng Viêt Nam 80.000.000.000 71.000.000. 000 

Nhân gôc vay 80.000.000.000 
Tng Cong ty Xi mng Viêt Nam 80.000.000.000 

Chi phi lãi vay 5.983.835.617 10.635.164.384 
T6ng Cong ty Xi màng Vit Nam 5.983.835.617 10. 635. 164. 384 

Chi phi tu' van 6.684.504.898 7.299.764.602 
T6ng COng ty Xi mng Vit Nam 6.684.504.898 7.299.764.602 

Thu nhâp cua Hôi dông Quán tn và Ban Giám 
dô'c, Ban Kiêm soát 

2.442.089.725 2.004.353.605 
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Vay ngän han và vay dài han 

T6ng Cong ty Xi màng Viêt Nam 

260.000.000.000 

260 .000.0 

340.000.000.000 

340.000.000.000 

Co Thi Thu Hiên 
Ngu&i lap 

Lê Thi Khanh 
Kêtoán tritäng 

C CONG TY 
COPHAN 

V)CEM 
SON 

08 Tin TrInh 
T6ng Giám dôc 

Ngày 14 tháng 8 nam 2020 
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S dit chii yu vài câc ben lien quan tai ngày kt thüc k' k toán: 

Phái thu khách hang ngãn han 

T6ng Cong ty Xi mäng Viêt Nam 

Cong ty C phn Xi mäng Vicem Hoàng Mai 

Phãi thu ngàn han khác 

COng ty c6 phn Xi mäng Vicem Hoàng Mai 

Phãi trá ngu'ài ban ngàn han 

Cong ty C6 phn Vicem Vat tit vn tâi Xi màng 

Cong ty C6 phn Vicem Bao bI Btt Sdn 

COng ty C6 phn Vicem Thch cao Xi mng 

Cong ty C phn Vicem Bao bi Bim Sdn 

T6ng Cong ty Xi màng Vit Nam 

Cong ty C6 phn Xi màng Bim Sdn 

Cong ty Tit vn Du tu Phát trin Xi mng 

Viên Cong ngh Xi màng VICEM 

Cong ty TNHH MW Xi màng Vicem Tam Dip 

Ngui mua trá tiên trtc ngàn han 

Cong ty C6 phn Vicem Thu'dng mi Xi mng 

Phái trà ngàn han khác 

Cong ty C6 phn Xi màng Vicem Hoàng Mai 

Chi phi phài trà ngãn han 

T6ng Cong ty Xi mng Viêt Nam  

Nàm nay 

VND 

396.133.000 

349.991.600 

46.141.400 

331.298.000 

331.298.000 

255.128.924.017 

115.924. 633 .9 14 

69.485.622.333 

30.806.940.440 

14.736.712.165 

14.452.920.754 

9.112.990.511 

450.903.900 

158.200.000 

2.789.279.376 

2. 789 .279. 376 

60.887.400 

60.887.400 

10.19 1.232.877 

10. 191. 232 .877  

Nàm trLc 

VND 

396.133.000 

349. 99 1. 600 

46. 141.400 

331.298.000 

331. 298.000 

254.427.787.688 

80. 199.965.092 

68.468. 101. 122 

35.552.828.290 

9 .808.713. 705 

7.099.965.368 

24.157.553.711 

325.000. 000 

972.720. 000 

27.842.940.400 

2.571.177.279 

2. 57 1. 177. 279 

60.887.400 

60.887.400 

4.207.397.260 

4.207.397.260 
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