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Kính thưa quý vị cổ đông, 
Hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển, Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam nói riêng và cả nước nói chung, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “Vicem Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. 
Năm 2015 diễn ra trong bối cảnh thị trường toàn cầu có nhiều bất ổn, kinh tế thế giới đối mặt với nhiều rủi ro lớn và khó lường. Thương mại toàn cầu sụt giảm; Chỉ số sản xuất của nhiều nước chưa lấy lại được đà tăng trưởng và phục hồi chậm. Giá dầu thô giảm mạnh dẫn đến giá cả hàng hóa có xu hướng giảm nhanh, ảnh hưởng đến các nước xuất khẩu. 
Ở trong nước, giá dầu giảm gây áp lực đến cân đối ngân sách Nhà nước, tuy nhiên lại là yếu tố thuận lợi cho việc giảm chi phí đầu vào, phát triển sản xuất và kích thích tiêu dùng. Trước bối cảnh đó, Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, nhằm tiếp tục ổn định vĩ mô, tháo gỡ khó khăn và cải thiện môi trường kinh doanh, tạo đà tăng trưởng, bảo đảm công tác an sinh xã hội, nhờ vậy kinh tế Việt Nam năm 2015 đã có bước khởi sắc, GDP tăng khoảng 6,68%, cao hơn so với mục tiêu đề ra. 
Đối với Hà Tiên 1, ứng phó với những biến động kể trên, công tác sản xuất - kinh doanh luôn được chú trọng; quản lý và điều hành linh hoạt, nên đã giữ vững được khả năng cạnh tranh góp phần làm cho doanh thu và lợi nhuận của công ty vượt xa mục tiêu đề ra trong năm 2015. 
Năm 2016, mục tiêu hành động của HĐQT Công ty là tiếp tục chỉ đạo đổi mới, phát huy lợi thế về thị trường và tiềm năng xuất khẩu, nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động của mình, nâng cao chất lượng hàng hóa, đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh, phát triển thương hiệu, giữ vững khả năng cạnh tranh trên thị trường, tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận, nhằm mang lại lợi ích nhiều hơn cho Quý cổ đông Công ty.  
Sự phát triển của Công ty cho đến nay, đều nhờ vào sự tin tưởng, ủng hộ, hợp tác của các Quý cổ đông, của các khách hàng và sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ công nhân viên Cty, Hội đồng quản trị chúng tôi luôn mong muốn điều này sẽ được tiếp tục phát huy tốt hơn nữa trong nhiều năm tiếp theo.  
Thay mặt Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 tôi xin có lời cảm ơn sâu sắc và kính chúc mọi người luôn thành đạt trong công việc, thành công trong cuộc sống và tiếp tục gắn bó với VICEM HÀ TIÊN trong tương lai.  
Trân trọng kính chào. 
 
Chủ tịch Hội đồng quản trị 
Trần Việt Thắng 
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1. Thông tin khái quát 
Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (Hà tiên 1) là công ty thành viên trực thuộc Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam, tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước và đã cổ phần hóa chuyển thành Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 kể từ ngày 18 tháng 01 năm 2007. Trong hơn 50 năm qua, Hà Tiên 1 là đơn vị chính của Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam ở miền Nam Việt Nam, chiếm thị phần 9,9% thị phần xi măng ở Việt Nam, hơn 28,55% thị phần của thị trường khu vực phía Nam. Cùng với thương hiệu "VICEM Hà Tiên", vị thế của Hà Tiên 1 luôn không ngừng phát triển  với biểu tượng "Con kỳ lân xanh" và khẩu hiệu "Lớn mạnh do bạn và vì bạn". 
 Tên giao dịch : Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 
 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Số 0301446422, đăng ký lần đầu ngày 18/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 29/4/2014 
 Vốn điều lệ  : 3.180 tỷ đồng 
 Vốn chủ sở hữu : 3.180 tỷ đồng 
 Địa chỉ : 360 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM 
 Số điện thoại : +84. 08. 38 368 363 – 08. 38 367 195 
 Số fax : +84. 08. 38 361 278 
 Website : www.vicemhatien.com.vn 
 Mã cổ phiếu : HT1 

2. Quá trình hình thành và phát triển  
Thời điểm Quá trình hình thành  
Năm 1960: Khởi công xây dựng nhà máy xi măng Hà Tiên và đưa vào hoạt động từ ngày 21/3/1964 
Năm 1974: Ký hợp đồng với hãng Polysius và tập đoàn Ngân hàng Worms đầu tư chương trình khuyếch trương xi măng Hà Tiên với dây chuyền 900.000 tấn clinker/năm và 500.000 tấn xi măng/năm tại Kiên Lương; 500.000 tấn xi măng/năm tại Thủ Đức 
Năm 1993: Nhà máy liên hợp xi măng Hà Tiên được tách thành nhà máy xi măng Hà Tiên 1, Nhà máy xi măng Hà Tiên 2 
Năm 1994: Nhà máy xi măng Hà Tiên 1 đổi tên thành “Công ty xi măng Hà Tiên 1” 

10/1999: Cải tổ công tác tiêu thụ, thành lập hệ thống các Nhà phân phối chính 
10/2000: Nhận Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 

31/12/2003: Chuyển đổi sang Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 
01/2001: Hoàn thành dự án Cải Tạo Môi Trường, có thêm dây chuyền nghiền 500.000 tấn xi măng/năm 

30/12/2003: Lễ khởi công dự án Nhà máy xi măng Bình Phước, tổng công suất 1,76 triệu tấn clinker/năm và 2,0 triệu tấn xi măng/năm (01 dây chuyền xi măng đặt tại Bình Phước, 01 dây chuyền xi măng đặt tại Phú Hữu)  
08/2004: Hoàn thành dây chuyền sản xuất vỏ bao dán theo công nghệ hiện đại 
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12/2004: Phòng thí nghiệm Hà Tiên 1 được công nhận đạt chuẩn quốc gia với số hiệu VILAS 125 
18/01/2007: Chính thức chuyển thể thành Công ty cổ phần, kế thừa toàn bộ Công ty xi măng Hà Tiên 1 

30/3/2007: Lễ khởi công xây dựng Trạm Nghiền, phân phối xi măng Phía Nam tại Phú Hữu, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh 
31/03/2007: Lễ khởi công xây dựng nhà máy xi măng Bình Phước tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước 
13/11/2007: Ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 với mã chứng khoán HT1, doanh nghiệp nhà nước đầu tiên ngành xi măng phía Nam niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) 

11/2007: Chào đón tấn xi măng thứ 33.333.333. Với con số này Hà Tiên 1 được công nhận là Công ty có số lượng xi măng bán ra nhiều nhất trên thị trường phía Nam 
30/10/2008: Trạm nghiền Phú Hữu chính thức xuất xưởng tấn xi măng đầu tiên 
24/12/2008: Ra mắt thương hiệu xi măng “Vicem Hà Tiên” đồng bộ với Tổng Công ty Công Nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem), một trong những bước đi nhằm thực hiện chiến lược củng cố thị phần và duy trì vị trí số 1 tại thị trường xi măng trong nước 
10/04/2009: Lễ khởi công dây chuyền HT2.2 tại Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang 
12/06/2009: Đưa dây chuyền nghiền xi măng công suất 500.000 tấn tại Khu công nghiệp Long Định, huyện Bến Lức, tỉnh Long An vào hoạt động 
13/07/2009: Phát hành thêm cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 1.100 tỷ đồng 
12/11/2009: Trụ sở chính của Công ty chuyển về họat động tại địa chỉ: 360 Bến Chương Dương, phường Cầu Kho, Quận 1 – TPHCM 
29/12/2009: ĐHĐCĐ bất thường năm 2009 của Công ty đã thông qua việc sáp nhập Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 2 vào Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1, đánh dấu bước khởi đầu của một giai đoạn phát triển mới của Công ty 
08/06/2010: Chính thức giao dịch số lượng cổ phiếu chuyển đổi từ Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 2 sang Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 tại sàn chứng khoán HOSE 
25/06/2010: Nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đánh dấu bước khởi đầu của một giai đoạn phát triển mới của Hà Tiên 1, các chi nhánh gồm:  

 Nhà máy xi măng Bình Phước, địa chỉ: xã Thanh Lương, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước. 
 Nhà máy xi măng Kiên Lương, địa chỉ: Quốc Lộ 80, Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. 
 Trạm nghiền Long An, địa chỉ: KCN Long Định, Xã Long Định, Huyện 
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Cần Đước, Tỉnh Long An. 
 Trạm nghiền Phú Hữu, địa chỉ: phường Phú Hữu, quận 9 - TPHCM. 
 Trạm nghiền Thủ Đức, địa chỉ: Km 8, Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức – TPHCM. 
 Xí nghiệp Tiêu thụ và Dịch vụ xi măng Hà Tiên, địa chỉ lầu 3, số 19 đường Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh. 

12/07/2011: Tiếp nhận Dự án Trạm nghiền xi măng Cam Ranh từ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và xây lắp Đà Nẵng, đưa Trạm nghiền Cam Ranh vào hoạt động và tổ chức sự kiện “Chào mừng tấn xi măng đầu tiên tại Trạm nghiền Cam Ranh” vào ngày 19/07/2011 
23/05/2012: Dây chuyền HT2.2 cho ra lò tấn clinker đầu tiên 
06/01/2012: Trạm nghiền Phú Hữu nhận Chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 
20/07/2012: Nhà máy xi măng Bình Phước đón nhận Chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 
08/12/2012: Nhận chứng nhận hợp quy QC 16-1 
20/12/2012: Trạm nghiền Long An nhận Chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 
24/12/2012: Trạm nghiền Cam Ranh nhận Chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 
21/03/2014: Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và phát triển 
24/12/2014: 

 
21/10/2015:  26/01/2016: 

Công ty và các chi nhánh thực thuộc Công ty nhận Chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18000. 
Thành lập Chi nhánh: Xí nghiệp quản lý đường BOT Phú Hữu, địa chỉ 14/68 Đường 990, khu phố 4, Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp.HCM. 
Nhà máy xi măng Kiên Lương đón nhận Chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 

Những thành tích đạt được 
 Giải thưởng Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn liên tục từ năm 2010 đến nay 
 Huân chương Lao động hạng III 
 Cúp vàng vì sự phát triển cộng đồng 
 Năm 2005 đạt danh hiệu “Đứng đầu ngành xây dựng cơ bản” 
 Thương hiêu mạnh Việt Nam năm 2006  
 Sao vàng đất Việt top 100 năm 2000  
 Chứng nhận ISO 9001, 14001, 18001 
 Hơn 20 huy chương vàng từ Hội chợ triển lãm quốc tế tại Giảng Võ – Hà Nội 
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 Năm 2009 đạt thương hiệu chứng khoán uy tín 
 Sản phẩm vàng hội nhập WTO năm 2014 
 Thương hiệu Việt top 10 năm 
 Năm 2016, Hà Tiên 1, là 01 trong 20 doanh nghiệp của 10 nước Asean, đạt giải thưởng ASEAN-OSHNET (01 nước có 02 doanh nghiệp đạt giải thưởng gồm 01 ở quy mô tập đoàn, 01 doanh nghiệp nhỏ và vừa). Đây là giải thưởng dành cho doanh nghiệp có thành tích xuất sắc nhất về lĩnh vực an toàn lao động trong một quốc gia từ 2014-2015. 

 
     

 

 
Sao vàng Đất 

Việt  
Cúp vàng 
Vietbuild 

Cúp vàng nhãn 
hiệu và thương 

hiệu 
Danh hiêụ Haǹg 
Viêṭ Nam chât́ 

lượng cao  
Thương hiệu 

chứng khoán uy 
tín  

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 
Ngành nghề kinh doanh chính: 
 Sản xuất kinh doanh xi măng, vôi, thạch cao và các sản phẩm từ vôi. 
 Sản xuất các sản phẩm từ vôi, vật liệu xây dựng (gạch, ngói, vữa xây tô, bê tông), clinker, nguyên vật liệu, vật tư ngành xây dựng, phụ gia cho sản xuất vật liệu xây dựng. 
 Mua bán xi măng, các sản phẩm từ xi măng, vật liệu xây dựng (gạch, ngói, vữa xây tô, bê tông), clinker, nguyên vật liệu, vật tư ngành xây dựng, vôi, thạch cao, các sản phẩm từ vôi, thạch cao, cát đá sỏi. 

Địa bàn kinh doanh: 
 Trong nước: từ Bình Định đến Cà Mau. 
 Xuất khẩu: Campuchia, Úc và các nước lân cận. 

4. Thông tin mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 
Mô hình quản trị của công ty là mô hình quản trị theo chức năng và được tổ chức như sau: 
i. Ban quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 

Ban Tổng giám đốc của công ty bao gồm  Tổng Giám đốc và 4 Phó Tổng Giám đốc:  
 Tổng giám đốc được ủy quyền của Hội đồng quản trị (HĐQT), hoạt động như người đại diện theo pháp luật của công ty, quản trị và điều hành tất cả các hoạt động hàng 



 
Trang 10/96 

ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.  
 Phó Tổng giám đốc phụ trách các lĩnh vực khác nhau, bao gồm: 

 Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh.  
 Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính.  
 Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật. 
 Phó Tổng Giám đốc phụ trách chuỗi cung ứng. 

ii. Đơn vị Bán hàng 
Xí nghiệp tiêu thụ gồm: Ban Giám đốc và 12 phòng ban, trong đó có trách nhiệm phân phối và tiêu thụ các sản phẩm của công ty. 

iii. Đơn vị Sản xuất 
Hà Tiên 1 gồm có 6 đơn vị sản xuất gồm có hai nhà máy sản xuất clinker, xi măng và 4 trạm nghiền sản xuất xi măng, với nhiệm vụ sản xuất, cung cấp và phân phối xi măng giữa các tỉnh trong khu vực trung tâm phía Nam, trải dài phía Nam Việt Nam  từ  miền Đông nam bộ, Tây nam bộ và Tây nguyên đến miền Duyên hải nam trung bộ - mũi Cà Mau. 

iv. Phòng ban Hỗ trợ và quản lý 
Hà Tiên 1  có bộ phận giúp việc và hỗ trợ gồm có 08 phòng ban quản lý tại trụ sở chính, 02 đơn vị quản lý dự án và 01 ban quản lý Bất động sản, không bao gồm các phòng ban hỗ trợ tại các trạm và các nhà máy, chịu trách nhiệm hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ và triển khai đầu tư các dự án của Công ty.  

v. Cơ cấu bộ máy quản lý 
Theo mô hình tổ chức bộ máy quản lý  như sau:  
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HÔỊ ĐỒNG QUẢN TRI ̣

 TỔNG GIÁM ĐỐC 

BAN KIỂM 
SOÁT 

BAN KIỂM 
TOÁN NỘI BỘ 

VĂN PHÒNG 
ĐẢNG, ĐOÀN 

PHÓ TGĐ 
CHUỖI CUNG 

ỨNG 
PHÓ TGĐ 

KỸ THUẬT 

PHÒNG VẬT TƯ 
 & 

CHUỖI CUNG 
ỨNG 

PHÒNG 
TÀI CHÍNH  
KẾ TOÁN  

 
BAN QL KHAI 

THÁC VÀ KINH 
DOANH BĐS 

XÍ NGHIỆP  
TIÊU THỤ  

BQLDA 
XMHT2 

BQLDA 
XMHT1 

NHÀ MÁY XI MĂNG 
BÌNH PHƯỚC 

VĂN PHÒNG 
CÔNG ĐOÀN 

NHÀ MÁY XI MĂNG 
KIÊN LƯƠNG 

TỔ CHỨC 
ĐẢNG ĐOÀN 

TỔ CHỨC 
CÔNG ĐOÀN 

 

BAN KỸ THUẬT AN TOÀN 
VÀ  

MÔI TRƯỜNG 

TRẠM NGHIỀN 
PHÚ HỮU 

TRẠM NGHIỀN 
LONG AN 

TRẠM NGHIỀN 
THỦ ĐỨC 

PHÒNG KỸ THUẬT  
& NGHIÊN CỨU TRIỂN 

KHAI 

TRẠM NGHIỀN CAM 
RANH 

PHÓ TGĐ 
TÀI CHÍNH 

 
XÍ NGHIỆP QUẢN 
LÝ ĐƯỜNG BOT 

PHÚ HỮU 

PHÓ TGĐ 
KINH DOANH 

PHÒNG 
 TỔ CHỨC HÀNH 

CHÁNH 

PHÒNG  
KẾ HOẠCH -CHIẾN 

LƯỢC  

PHÒNG  
CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN 

PHÒNG 
PHÁP CHẾ -THANH 

TRA 
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5. Các công ty con, công ty liên kết 
i. Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô 

- Địa chỉ: 701 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh. 
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. 
- Vốn điều lệ Công ty : 42.500.000.000 đồng 
- Vốn điều lệ Hà Tiên 1 tham gia góp: 10.200.000.000 (góp bằng tài sản cố định và quyền thuê đất), với tỷ lệ sở hữu là 24%. 

ii. Công ty CP Cao Su Bến Thành 
- Địa chỉ: Lô 3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hai (D3), xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh. 
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Sản xuất và mua bán sản phẩm cao su. 
- Vốn điều lệ Công ty : 123.749.970.000 đồng. 
- Vốn điều lệ Hà Tiên 1 thực góp: 23.100.000.000đ, với tỷ lệ sở hữu 18,67%. 

iii. Công ty CP Vicem Thạch cao Xi Măng 
- Địa chỉ: 24 đường Hà Nội, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: nhập khẩu và kinh doanh thạch cao các loại; kinh doanh xi măng các loại, nghiền xi măng các loại; sản xuất, dịch vụ. 
- Vốn điều lệ Công ty : 70.000.000.000 tỷ.  
- Vốn điều lệ Hà Tiên 1 thực góp: 7.000.000.000đ, với tỷ lệ sở hữu 10% 

6. Định hướng phát triển 
Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 
- Chúng tôi nhận thức rằng Công ty “Lớn mạnh do bạn và vì bạn”, do vậy chúng tôi cam kết không ngừng đầu tư phát triển, mở rộng kinh doanh nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông, người lao động và đóng góp tích cực cho cộng đồng. 
- Công ty cam kết sản xuất và cung cấp những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao nhằm đáp ứng mọi nhu cầu hợp lý của khách hàng. 
- Công ty quyết tâm thực hiện chiến lược bảo vệ và phát triển thị phần tại khu vực Đông Nam bộ, giữ vững thị trường truyền thống tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, mở rộng thị trường tại khu vực Nam Trung bộ & Tây nguyên, Campuchia và một số nước lân cận. 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn 
- Công ty thực hiện các chiến lược về sản xuất để trở thành một nhà sản xuất hàng đầu, uy tín và chất lượng. Về tiêu thụ tại khu vực phía Nam với thương hiệu dẫn đầu thị trường và chiến lược mở rộng thị trường mục tiêu ở Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và xuất khẩu sang Campuchia, phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng Công ty công nghiệp xi măng ở Việt Nam. Hà Tiên 1 luôn và  tích cực tìm 
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kiếm cơ hội đầu tư với khả năng sinh lợi, theo định hướng của công ty thực hiện các chiến lược kinh doanh ngắn hạn và dài hạn tương lai, như sau: 
 Sản xuất và kinh doanh các loại xi măng. 
 Quản lý và thu phí đường bộ (dự kiến năm 2016 hoạt động). 
 Kinh doanh bất động sản là đất của Công ty tại Vũng Tàu và quận Thủ Đức tại TP HCM . 

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty 
- Hà Tiên 1 cam kết phát triển bền vững với các chương trình sản xuất thực hiện song song với An toàn lao động, bảo vệ môi trường với mục tiêu hướng về cộng đồng. 

7. Các rủi ro 
Rủi ro cạnh tranh 
- Dự báo nhu cầu tiêu thụ xi măng cả nước năm 2016 đạt khoảng 75 - 77 triệu tấn, tăng từ 4 - 7% so với năm 2015. Tỷ lệ tiêu thụ nội địa năm tới dự báo tăng lên mức 59 - 60 triệu tấn, trong khi lượng xuất khẩu xi măng giảm xuống 16 - 17 triệu tấn. Mặc dù, sản lượng tiêu thụ xi măng dự báo trong năm 2016 tăng so với năm nay nhưng theo Bộ Xây Dựng một số nhà máy xi măng trên cả nước vẫn không thể hoạt động hết công suất vì cầu trên thị trường không theo được cung. Tính đến cuối năm 2015, cả nước có 76 dây chuyền sản xuất xi măng với tổng công suất thiết kế đạt 81,56 triệu tấn/năm. 
- Dự kiến đến năm 2017, ngành xi măng dự kiến sẽ có thêm khoảng 6 dây chuyền sản xuất xi măng mới đi vào hoạt động như: khu vực miền Bắc và miền Trung (bao gồm: Xi măng Tân Thắng công suất 2 triệu tấn/ năm Xi măng Công Thanh công suất 3,6 triệu tấn/ năm, Xi măng Sông Lam (giai đoạn 1) công suất 4 triệu tấn/ năm, Xi măng Thanh Liêm công suất 2,3 triệu tấn/ năm) và khu vực Miền Nam (Xi măng Xuân Thành công suất 4,5 triệu tấn/ năm , Xi măng FiCO công suất 1,4 triệu tấn/ năm). 
- Hiện nay, thị trường bất động sản hồi phục, các dự án khởi động trong giai đoạn đầu tư và để đón đầu nhu cầu xây dựng trong giai đoạn các năm tiếp theo, các nhà máy xi măng trong những năm gần đây cũng tăng đáng kể dẫn đến cung xi măng đã vươc quá cầu, đồng thời có nhiều công ty nhỏ lẻ, manh mún sẽ dẫn đến hiện tượng hàng tồn kho tăng, sản xuất cầm chừng, cạnh tranh không lành mạnh, bán phá giá v.v.. gây ra tình trạng giá cả thị trường xi măng trong toàn quốc không ổn định ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.  
- Tuy nhiên, trong thời gian qua tại khu vực miền Nam, Hà Tiên 1 là thương hiệu xi măng được người tiêu dùng ưa chuộng sử dụng nên tuy trong thời gian khủng hoảng thị trường bất động sản và cạnh tranh gay gắt nhưng Công ty vẫn luôn giữ là thương hiệu mạnh, uy tín được ưu tiên lựa chọn trong khu vực và có những bước tăng trưởng, phát triển vượt bậc. 

Rủi ro đặc thù của ngành 
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- Công nghiệp sản xuất và tiêu thụ xi măng là một ngành có mức độ phụ thuộc vào tình hình của mùa vụ xây dựng. Thông thường trong một năm tình hình tiêu thụ xi măng trong 6 tháng cuối năm có tốc độ tăng trưởng hơn 6 tháng đầu năm. Việc tiêu thụ xi măng hoàn toàn phụ thuộc vào sự biến đổi khí hậu và tiến độ các Công trình xây dựng đặc biệt là ở khu vực Miền Trung. 
- Theo dự báo sắp tới sản lượng xi măng sẽ tiếp tục tăng từ việc đầu tư các dự án xi măng mới trên toàn quốc, do đó Hà Tiên 1 sẽ chịu nhiều sự cạnh tranh lớn từ các doanh nghiệp này. Đồng thời với việc Việt Nam gia nhập WTO, AFTA,… thuế nhập khẩu giảm chỉ còn từ 0% - 5%, khi đó Công ty sẽ phải đối mặt trực tiếp với sản phẩm nhập khẩu từ các quốc gia khác, gặp phải sự cạnh tranh gay gắt về giá. 

Rủi ro khác 
- Ngoài các rủi ro trên, về dự báo thời tiết không ổn định bị ảnh hưởng của thiên tai như động đất, dịch bệnh, lũ lụt… có thể xảy ra và sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Hà Tiên 1. Đây là những rủi ro ít gặp trong thực tế nhưng khi xảy ra thường gây thiệt hại rất lớn đến hoạt động chung của các Công ty và Hà Tiên 1 nói riêng. 
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1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: 
Trong năm 2015, với nỗ lực và khả năng điều hành quản lý của đội ngũ lãnh đạo Công ty, Công ty đã vượt qua một năm với kết quả kinh doanh ấn tượng, cụ thể như sau: 

TT Chỉ tiêu   Đvt 
Năm 2015 Thực hiện năm 2014 

% năm 2015 so với năm 2014 
Thực hiện 

NQ Đại hội cổ đồng cổ đông 

% thực hiện so NQ ĐHCĐ 
1 Tiêu thụ xi măng Tấn 5.698.976 5.300.000 7,53% 4.886.568 16,63% 
a. TTXM trong nước Tấn 5.441.818 5.000.000 8,84% 4.637.176 17,35% 
b. XM xuất khẩu Tấn 257.158 300.000 -14,28% 249.392 3,11% 
2 Tiêu thụ clinker Tấn 448.464 500.000 -10.31% 462.085 -2,95% 
3 Tiêu thụ vữa Tấn 14.450 10.000 44,50% 10.654 35,64% 
4 Tiêu thụ gạch Viên 4.274.506 3.000.000 42,48% 3.885.414 10,01% 
5 Tiêu thụ cát tiêu chuẩn Kg 175.735 170.000 3.37% 139.521 25,96% 
6 Doanh thu thuần Tỷ đồng 7.608 7.159 6,28% 6.758 12,58% 
7 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 950 367 158,84% 396 140,12% 
a. Tình hình thị trường và tiêu thụ 
- Thị trường tiêu thụ xi măng khu vực phía Nam năm 2015 tăng khoảng 18,44%, do ảnh hưởng của nền kinh tế nói chung và sự khởi sắc của thị trường bất động sản. Trong đó, sản lượng xi măng tiêu thụ trong nước của Hà Tiên 1 cũng tăng 17,35%, so với cùng kỳ năm trước. 
- Hà Tiên 1 xây dựng và thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt, hợp lý, hài hoà giữa các địa bàn đồng thời thực hiện nhiều chương trình khuyến mại trực tiếp đến hệ thống cửa hàng vật liệu xây dựng kích thích sản lượng tiêu thụ, tăng thị phần. 
- Các mặt hàng sản phẩm phụ cũng tăng từ 10% đến 36% do đã có những nỗ lực trong công tác tiêu thụ như tiếp cận sản phẩm đến người tiêu dùng, quảng bá các lợi ích trong việc sử dụng vữa trộn sẵn kết hợp với nâng cao chất lượng gạch không nung và đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong việc đa dạng hóa sản phẩm. 

b.Tình hình thực hiện so với kế hoạch kết quả hoạt động kinh doanh 
- Sản lượng tiêu thụ đạt 5.698 ngàn tấn, tăng 7,53% so với kế hoạch đại hội đồng cổ đông, tăng 16,63% so với năm trước liền kề 
- Doanh thu thuần đạt 7.608 tỷ đồng, tăng 6,28% so với kế hoạch đại hội đồng cổ đông, tăng 12,58% so với năm trước liền kề. 
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- Lợi nhuận đạt 950 tỷ đồng, tăng 158,84 % so với kế hoạch đại hội đồng cổ đông, tăng 140,12% so với năm trước liền kề. 
Nguyên nhân chủ yếu, thực hiện tốt hệ thống phân phối tăng sản lượng tiêu thụ  năm 2015 hơn năm trước và đồng thời, ổn định chất lượng sản xuất, tối ưu hóa thiết bị, kiểm soát định mức phát huy hiệu quả từ hoạt động tối ưu hóa chi phí sản xuất, ổn định hoạt động sản xuất và thành công tái cấu trúc tài chính Hà Tiên đã làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và lợi nhuận tăng cao gấp 2,5 lần so năm 2014.  

2.  Tổ chức và nhân sự: 
a. Thông tin về danh sách Ban điều hành 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Ông TRẦN VIỆT THẮNG – Chủ tịch HĐQT - TGĐ Tổng Công ty CN xi măng Việt Nam 
Năm sinh 
Trình độ văn hoá 
Trình độ học vấn 

: 29-02-1968 
: 12/12 
: Cử nhân Kinh tế - Thạc sỹ quản trị kinh doanh 

Ông NGUYỄN NGỌC ANH – Phó Chủ tịch HĐQT  
Năm sinh 
Trình độ văn hoá 
Trình độ học vấn 

: 02-08-1953 
: 12/12 
: Kỹ Sư Hoá Silicat, Kỹ sư điện tử 

Ông HOÀNG KIM CƯỜNG – TV HĐQT - Phó TGĐ Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 – Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 23/4/2015 
Năm sinh 
Trình độ văn hoá 
Trình độ học vấn 

: 19-07-1957 
: 12/12 
: Kỹ sư điện 

Ông PHẠM ĐÌNH NHẬT CƯỜNG – Phó TGĐ Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 
Năm sinh 
Trình độ văn hoá 
Trình độ học vấn 

: 02-02-1962 
: 12/12 
: Cử nhân Tài chính Kế toán, Thạc sỹ Tài chính- NH 

Ông MAI VĂN YÊN – Phó TGĐ Công ty CP xi măng Hà Tiên 1- thành viên HĐQT từ ngày 23/4/2015 
Năm sinh 
Trình độ văn hoá 
Trình độ học vấn 

:10-10-1959 
: 12/12 
: Kỹ sư hoá Silicat 
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Ông CÁI HỒNG THU – TV HĐQT - Phó TGĐ Tổng Công ty CN xi măng Việt Nam  
Năm sinh 
Trình độ văn hoá 
Trình độ học vấn 

: 02-08-1959 
: 12/12 
: Kỹ sư hoá 

Ông PHẠM VĂN THÔNG – TV HĐQT - Phó TGĐ Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 – Giám đốc Nhà máy xi măng Kiên Lương 
Năm sinh 
Trình độ văn hoá 
Trình độ học vấn 

: 21-12-1962 
: 12/12 
: Kỹ sư điện 

Ông TÔ HẢI – TV HĐQT 
Năm sinh 
Trình độ văn hoá 
Trình độ học vấn 

: 01-12-1973 
: 12/12 
: Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng của Úc 

Ông NGUYỄN TUẤN ANH – TV HĐQT – TGĐ Công ty CP xi măng Hà Tiên 1  
Năm sinh 
Trình độ văn hoá 
Trình độ học vấn 

: 02-11-1971 
: 12/12 
: Thạc sỹ chuyên ngành Vận tải biển – Thạc sỹ QTKD 

Ông NGUYỄN VĂN CHUYỀN – TV HĐQT 
Năm sinh 
Trình độ văn hoá 
Trình độ học vấn 

: 18-08-1962 
: 12/12 
: Kinh doanh khai thác vận tải biển 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
Ông NGUYỄN TUẤN ANH –Tổng Giám Đốc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1              
Năm sinh 
Trình độ văn hoá 
Trình độ học vấn 

: 02-11-1971 
: 12/12 
: Thạc sỹ chuyên ngành Vận tải biển – Thạc sỹ QTKD 

Ông HOÀNG KIM CƯỜNG – Phó TGĐ Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 – Miễn nhiệm Phó TGĐ từ ngày 23/4/2015 
Năm sinh 
Trình độ văn hoá 
Trình độ học vấn 

: 19-07-1957 
: 12/12 
: Kỹ sư điện 
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Ông PHẠM ĐÌNH NHẬT CƯỜNG – Phó TGĐ CTy CP XM Hà Tiên 1 
Năm sinh 
Trình độ văn hoá 
Trình độ học vấn 

: 02-02-1962 
: 12/12 
: Cử nhân Tài chính Kế toán, Thạc sỹ Tài Chính -Ngân Hàng 

Ông NGÔ MINH LÃNG – Phó TGĐ Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 
Năm sinh 
Trình độ văn hoá 
Trình độ học vấn 

: 17-08-1957 
: 12/12 
: Kỹ sư cơ khí 

Ông MAI VĂN YÊN – Phó TGĐ Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 
Năm sinh 
Trình độ văn hoá 
Trình độ học vấn 

: 10-10-1959 
: 12/12 
: Kỹ sư hoá Silicat 

Ông PHẠM VĂN THÔNG – Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1, – Giám đốc Nhà máy xi măng Kiên Lương 
Năm sinh 
Trình độ văn hoá 
Trình độ học vấn 

: 21-11-1962 
: 12/12 
: Kỹ sư điện 

BAN KIỂM SOÁT 
Ông PHẠM ĐỨC TRUNG – Trưởng Ban kiểm soát 
Năm sinh 
Trình độ văn hoá 
Trình độ học vấn 

: 02-05-1968 
: 12/12 
: Cử nhân Kinh tế 

Ông PHẠM THẾ NGHĨA – Thành viên Ban kiểm soát 
Năm sinh 
Trình độ văn hoá 
Trình độ học vấn 

: 1976 
: 12/12 
: Thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh 

Ông MAI THANH SƠN – Thành viên Ban kiểm soát – Miễn nhiệm thành viên BKS từ ngày 23/4/2015 
Năm sinh 
Trình độ văn hoá 
Trình độ học vấn 

: 13-09-1979 
: 12/12 
: Thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh 
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Bà TRẦN THỊ BÍCH THỦY – Thành viên Ban kiểm soát – bổ nhiệm thành viên BKS từ ngày 23/4/2015 
Năm sinh 
Trình độ văn hoá 
Trình độ học vấn 

: 27-09-1978 
: 12/12 
: Thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh 

Bà NGUYỄN THỊ TỐ NGA – Thành viên Ban kiểm soát 
Năm sinh 
Trình độ văn hoá 
Trình độ học vấn 

: 27-09-1976 
: 12/12 
: Chứng chỉ Kế toán tài chính 

Bà PHÙNG THỊ TÂN THANH – Thành viên Ban kiểm soát 
Năm sinh 
Trình độ văn hoá 
Trình độ học vấn 

: 1981 
: 12/12 
: Thạc sỹ Kinh tế phát triển 

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN THỐNG KÊ TÀI CHÍNH 
Bà LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG – Trưởng Phòng Kế toán Thống kê Tài chính 
Năm sinh 
Trình độ văn hoá 
Trình độ học vấn 

: 18-06-1974 
: 12/12 
:  Cử nhân kinh tế 

b. Những thay đổi trong ban điều hành:  
- Ông HOÀNG KIM CƯỜNG:  Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1, miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày  23/4/2015. 
- Ông MAI VĂN YÊN: Phó TGĐ Công ty CP xi măng Hà Tiên 1, bổ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 23/4/2015. 
- Ông HOÀNG KIM CƯỜNG:   
- Thành viên HĐQT - Phó TGĐ Công ty CP xi măng Hà Tiên 1, miễn nhiệm Phó TGĐ Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 từ ngày 01/4/2015. 
- Ông MAI THANH SƠN: Thành viên Ban kiểm soát, miễn nhiệm thành viên BKS từ ngày 23/4/2015. 
- Bà TRẦN THỊ BÍCH THỦY – Thành viên Ban kiểm soát, bổ nhiệm thành viên BKS từ ngày 23/4/2015. 

c. Số lượng cán bộ, nhân viên: 
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- Số lượng cán bộ, nhân viên tại thời điểm 31/12/2015 là 2.839 lao động trong đó lao động nữ chiếm 16%; trong đó: 
+ Lao động quản lý 171 CBCNV 
+ Lao động gián tiếp 940 CBCNV 
+ Lao động trực tiếp sản xuất 1.728 CBCNV 

-       Trình độ chuyên môn nghiệp vụ và bậc thợ của người lao động: 
+ Trên đại học 47 CBCNV 
+ Đại học 740 CBCNV 
+ Cao đẳng 123 CBCNV 
+ Trung cấp 823 CBCNV 
+ Công nhân kỹ thuật 1.078 CBCNV 
+ Lao động phổ thông 28 CBCNV 

3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án:  
a. Các khoản đầu tư lớn: 

Năm 2015, Công ty tập trung đẩy nhanh công tác quyết toán các dự án lớn đã đưa vào hoạt động, cụ thể: 
 Dự án Trạm tiếp nhận và phân phối xi măng phía Nam: đã hoàn tất Báo cáo quyết toán toàn bộ dự án trình cấp thẩm quyền phê duyệt;  
 Dự án Nhà máy xi măng Bình Phước: hoàn tất  báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và trình phê duyệt; 
 Dự án Trạm nghiền Cam Ranh: triển khai công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.  
 Dự án Hà Tiên 2.2: Hoàn tất thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư, trình phê duyệt  quyết toán Dự án.  
 Ngoài công tác quyết toán dự án trên, Hà Tiên 1 tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến 2  Dự án BOT - đường nối Nguyễn Duy Trinh vào khu công nghiệp Phú Hữu hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác trong tháng 04/2016.  
 Hoàn tất thủ tục cấp Giấy phép khai thác để đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất dây chuyền hiện hữu và khai thác nguồn nguyên liệu phục vụ cho nhu cầu nâng công suất sản xuất khi đầu tư các giai đoạn sau. 
 Nghiên cứu, đưa các phương án đầu tư khả thi đối với các hạng mục đổi mới công nghệ nhằm tăng khả năng xuất hàng bằng đường thuỷ, tăng hiệu quả trong sản xuất, khả năng thu hồi vốn trên dưới 02 năm và đảm bảo môi trường . 

b. Giá trị thực hiện hoàn thành các Dự án năm 2015 :  
 Giá trị khối lượng thực hiện   : 178,38 tỷ đồng (đạt 89,2%) 
 Giá trị thanh toán khối lượng : 279,12 tỷ đồng (đạt 155%) 
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4. Đâu tư  các Công ty con và  Công ty liên khác  
Kết quả hoạt động sản xuất và kinh doanh của các Công ty con và các công ty liên kết trong năm 2015, như sau:  

a. Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô tô : 
STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2014 % năm 2015 so với năm 2014 

1 Doanh thu thuần Tỷ đồng 270,58 - - 
2 Lợi nhuận sau thuế  (0,82) - - 
3 Tổng tài sản  199,73 - - 
4 Vốn chủ sở hữu   41,68 - - 

b. Công ty cổ phần  Cao Su Bến Thành: 
STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2014 %  năm 2015 so với năm 2014 

1 Doanh thu thuần Tỷ đồng 179,93 203,71 -11,67% 
2 Lợi nhuận sau thuế  14,29 16,52 -13,48% 
3 Cổ tức  % 8% 7% 14,29% 
4 Tổng tài sản  281,74 293,29 -3,94% 
5 Vốn chủ sở hữu   190,60 187,34 1,74% 

c. Công ty cổ phần  Vicem Thạch cao Xi Măng : 
STT Chỉ tiêu ĐVT  Năm 2015 Năm 2014 % năm 2015 so với năm 2014 

1 Doanh thu thuần Tỷ đồng 565,75 620,54 -8,83% 
2 Lợi nhuận sau thuế  3,32 6,40 -48,10% 
3 Cổ tức  % 4% 3% 33,33% 
4 Tổng tài sản  158,79 173,71 -8,59% 
5 Vốn chủ sở hữu   112,51 112,77 -0,23% 

 
5. Công tác khác: 

- Hoàn thành và được cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu đất dưới đây:  
 Văn phòng số  21 Đường Công Lý, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh; 
 Nhà khách số : 172 đường Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí minh; 
 Khu cao ốc Văn phòng số 19 - Lầu 3  đường Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh; 
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 Kho An Lạc : số  701 đường Kinh Dương Vương, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh; 
 Kho Phú Lâm: số  516 đường Kinh Dương Vương, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh; 
 Kho Long Xuyên  Tỉnh An Giang. 
 Kho Cao Lãnh Tỉnh Đồng Tháp. 

- Hoàn tất hồ sơ pháp lý xin cấp đổi theo mục đích sử dụng để xác định tiền thuê đất theo mục đích sử dụng và thủ tục xin chứng nhận sở hữu tài sản gắn liền với đất, của các khu đất:  
 Khu đất  Vũng tàu:  Phường 11. Tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 
 Khu đất Nhà máy Kiên Lương: Thị trấn Kiên Lương, xã Dương Hòa, Huyện Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang 
 Khu đất Trạm nghiền Long An: xã Long Định, huyện Cần Đước, Tỉnh Long An 
 Nhà nghỉ Muôn Hồng – Đà Lạt: 35  đường Paster, phường 4, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng. 

- Thực hiện các thủ tục xin miễn giảm tiền thuê đất trong thời gian xây dựng Dự án và xin khấu trừ tiền thuê đất vào tiền đền bù giải phóng mặt bằng đối với khu đất Trạm nghiền Cam Ranh. 
- Quyết toán và thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuê đất với các cơ quan thuế  và các  vấn đề liên quan đến nghĩa vụ tài chính đối với các khu đất của Công ty. 

 
6. Tình hình tài chính: 

 Tình hình tài chính của Công ty đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2015, cụ thể như sau: 

TT Nội dung ĐVT Năm 2015 Năm  2014 
% năm 2015 so với năm 2014 

1 Doanh thu Thuần Tỷ đồng 7.608 6.758 12,58% 
2 Lợi nhuận trước thuế, chi phí tài chính - EBIT Tỷ đồng 1.306 848 53,97% 
3 EBIT/Doanh thu thuần % 17,17% 12,55% 36,76% 
4 Lãi/(Lỗ) từ HĐTC Tỷ đồng -365 -454 -19,67% 
5 Lãi/(Lỗ) khác Tỷ đồng 9 1 513,85% 
6 Lợi nhuận thuâǹ trước Thuế Tỷ đồng 950 396 140% 
7 Lợi nhuận thuâǹ sau Thuế Tỷ đồng 739 305 142% 
8 Tổng tài sản Tỷ đồng 11.919 12.662 -5,86% 
9 Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 4.426 3.714 19,18% 

10 Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 1,69 2,41 -29,79% 
11 Nợ dài hạn/Vốn CSH Lần 1,00 1,37 -27,36% 
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 
 Năm 2015 Năm 2014 

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
 -       Hệ số thanh toán ngắn hạn 0,44 0,4 
 -       Hệ số thanh toán nhanh 0,25 0,2 

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
 -       Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,63 0,71 
 -       Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 1,69 2,41 

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
 -       Vòng quay hàng tồn kho 8,53 6,06 
 -       Doanh thu thuần/Tổng tài sản 0,64 0,53 

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
 -       Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 9,71% 4,51% 
 -       Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  16,69% 8,21% 
 -       Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 6,20% 2,41% 

 
Ghi chú:  Thông tư 200/2014/TT-BTC thay thế Quyết định số 15/2006 v/v hướng dẫn chế độ kế 

toán doanh nghiệp thay đổi cách hạch toán các khoản mục trên bảng cân đối của báo cáo 
tài chính có thay đổi  các chỉ tiêu tài chính trong năm 2014. 

7. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 
a. Cổ phần : 

 Tổng số cổ phần đang lưu hành : 317.952.000 cổ phần 
 Loại cổ phần đang lưu hành : phổ thông 
 Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do : 317.952.000 cổ phần 
 Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng : 0 cổ phần 

b. Cơ cấu cổ đông 

Danh mục 
Cổ đông  trong nước Cổ đông  nước ngoài Tổng 

Số lượng (cổ phiếu) Tỷ lệ (%) Số lượng (cổ phiếu) Tỷ lệ (%) Số lượng (cổ phiếu)  Tỷ lệ % 
Tổng số vốn thực góp 284.200.467 89,37 33.799.533 10,63 318.000.000 100 
1.Cổ đông Nhà nước 253.418.824 79,69   253.418.824 79,69 
2. Cổ đông nội bộ: 1.250.758 0,39   1.250.758 0,39 
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Danh mục 
Cổ đông  trong nước Cổ đông  nước ngoài Tổng 

Số lượng (cổ phiếu) Tỷ lệ (%) Số lượng (cổ phiếu) Tỷ lệ (%) Số lượng (cổ phiếu)  Tỷ lệ % 
(Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng) 

1.250.758 0,39   1.250.758 0,39 

3. Cổ đông trong công ty 2.502.877 0,79   2.502.877 0,79 
- Cổ phiếu quỹ 48.000 0,02   48.000 0,02 
- Cán bộ công nhân viên 2.454.877 0,77   2.454.877 0,77 

4. Cổ đông ngoài công ty 27.028.008 8,50 33.799.533 10,63 60.827.541 19,13 
- Cá nhân 19.397.472 6,10 275.832 0,09 19.673.304 6,19 
- Tổ chức 7.630.536 2,40 33.523.701 10,54 41.154.237 12,94 

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:  không 
d. Giao dịch cổ phiếu quỹ :  không 
e. Các chứng khoán khác  :  không 
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         BÁO CÁO  HOẠT ĐỘNG CỦA  BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
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PHẦN 1 
BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 

1. Tổng quan môi trường kinh doanh 
- Năm 2015,  kinh tế thế giới phục hồi chậm do kinh tế Trung Quốc và Châu Âu tăng trưởng thấp và vẫn đang gặp khó khăn, một số nước phá giá mạnh đồng tiền, giá dầu giảm mạnh... đã tác động nhiều hơn đến nền kinh tế nước ta. Tuy vậy, với sự điều hành sát sao của Chính phủ và quyết tâm của các Bộ, ngành, nền kinh tế vẫn đạt tốc độ tăng trưởng cao, lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô dần ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm. 
- Với đà phục hồi kinh tế ngày càng vững chắc trong năm 2015, cùng mối quan tâm ngày càng lớn dành cho Việt Nam như một điểm đến của dòng vốn FDI, và những tiến triển gần đây trong các thỏa thuận thương mại quan trọng, tăng trưởng của Việt Nam mức 6.68% so với mục tiêu đề ra ~6,2% trong năm 2015 (mức tăng trưởng trong năm 2014 của Việt Nam là 6%). 
- Chỉ số giá tiêu dùng năm 2015 của Việt Nam ở mức 0,63%, thấp hơn so với mục tiêu   ~5% (mức lạm phát năm 2014 của Việt Nam là 4,1%). Lạm phát thấp chủ yếu do hiệu ứng của chính sách đầu tư công; chính sách  tiền tệ; nỗ lực cải thiện môi trường và hỗ trợ  cho doanh nghiệp; quản lý bình ổn chính sách giá các mặt hàng thiết yếu, cũng như do giá nhập khẩu nhiều nguyên liệu đầu vào thế giới.  
- Thị trường tài chính - tiền tệ năm 2015, với những quyết sách lớn của Ngân hàng Nhà nước điều hành về tỷ giá chính thức thêm 3% và nới biên độ tỷ giá từ +/-1% lên +/-3%; hạ trần lãi suất tiền gửi bằng USD và bán ra USD can thiệp thị trường sau mỗi lần điều chỉnh nâng tỷ giá. 
- Nhìn chung trong năm 2015, Việt Nam đã đạt được những mục tiêu  về tăng trưởng GDP, kiểm soát lạm phát, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh và phát triển kinh tế đối ngoại trong bối cảnh có nhiều biến động phức tạp toàn cầu, nhiều kỳ vọng mới và phát triển  đất nước. Với tình hình trên, Công ty đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực có tính chất chiến lược trong tất cả các khâu từ sản xuất, tiêu thụ và quản trị để đạt được hiệu quả sản xuất cao. 

2. Kết quả sản xuất kinh doanh: a. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015: 

TT Chỉ tiêu   Đvt 
Năm 2015 

Năm 2014 
% năm2015 so với năm 2014 

Thực hiện 
Nghị Quyết ĐHCĐ 

% thực hiện so  NQ  
1 Doanh thu thuần Tỷ đồng 7.608 7.159 6,28% 6.758 12,58% 
2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 950 367 158,84% 396 140,12% 
3 Tỷ lệ chi trả Cổ tức % 20% -   -   

Ghi chú: Tỷ lệ chi trả Cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến 20% (hai mươi phần trăm) trên mệnh giá tổng số lượng cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành. 
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b. Tình hình tài sản theo báo cáo tài chính năm 2015:  
 

Nội dung ĐVT Năm 2015 Năm 2014 
% năm 2015 so với năm 2014 

I. Tài Sản Ngắn Hạn Tỷ đồng 1.364 1.548 -11,91% 
1. Tiền và các khoản tương đương tiền  346 219 57,77% 
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn  7 36 -80,05% 
3. Các khoản phải thu ngắn hạn  387 498 -22,21% 
4. Hàng tồn kho  610 781 -21,84% 
5. Tài sản ngắn hạn khác  14 14 -6,64% 

     
II. Tài Sản Dài Hạn Tỷ đồng 10.556 11.114 -5,02% 
1. Các khoản phải thu dài hạn  11 10 10,68% 
2. Tài sản cố định  9.248 9.854 -6,15% 
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn  41 56 -26,59% 
4. Tài sản dở dang dài hạn  1.013 845 19,87% 
5. Tài sản dài hạn khác  243 349 -30,44% 

     
Tổng Cộng Tài Sản Tỷ đồng 11.919 12.662 -5,86% 

 
 

c. Tình hình nợ phải trả và nguồn vốn 
Nội dung ĐVT Năm 2015 Năm 2014 

% năm 2015 so với năm 2014 
I. Nợ Phải Trả Tỷ đồng 7.493 8.948 -16,26% 
1. Nợ ngắn hạn  3.070 3.846 -20,17% 
2. Nợ dài hạn  4.423 5.102 -13,31% 
II. Vốn Chủ Sở Hữu  4.426 3.714 19,18% 
Tổng Cộng Nguồn Vốn Tỷ đồng 11.919 12.662 -5,86% 



 
Trang 29/96 

Ghi chú: 
 Tình hình nợ hiện tại. 

 Nợ vay ngắn hạn: chi tiết nêu tại mục 19 – thuyết minh báo cáo tài chính 
 Nợ vay dài hạn: chi tiết nêu tại mục 19 – thuyết minh báo cáo tài chính 
 Nợ phải trả xấu: Công ty không có nợ phải trả xấu. 

- Về Tài sản, tổng tài sản năm 2015 giảm 5,86% so với năm 2014, chủ yếu là nguyên nhân : 
 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: do năm 2015, công ty có thu hồi 1 khoản tiền gửi ngân hàng đến ngày đáo hạn. 
 Các khoản phải thu ngắn hạn: giảm 22,21%so với năm 2014, cho thấy khả năng thu hồi nợ của công ty khá tốt. 
 Hàng tồn kho: giảm 21,84% so với năm 2014. 

 Về nguồn vốn, tổng nguồn vốn năm 2015 giảm 5.86% so với năm 2014, chủ yếu do khoản nợ phải trả giảm 16,26% so với năm 2014: chủ yếu là chi trả các khoản vay và các khoản nợ nhà cung cấp. 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách và quản trị 
- Xét tình hình thực tế và chính sách quy hoạch cán bộ, năm 2015 Hà Tiên 1 đã tiến hành bổ nhiệm 57 CBNV thuộc các phòng/ban, đơn vị khác nhau, thực hiện điều động 57 CBCNV, điều động và bổ nhiệm 12 CBCNV, tuyển dụng 111 lao động trong toàn Công ty. 
- Tổ chức các đợt đào tạo và đào tạo lại, trang bị kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng mềm cho thương vụ, kỹ năng quản lý cho các cán bộ, kỹ sư thuộc khối sản xuất và nâng cao tay nghề cho CNKT nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả công tác,  kết quả năm 2015 tổ chức 320 lớp đào tạo cho khoảng 6.630 lượt người lao động. 
- Về tiền lương và thu nhập của người lao động: tiếp tục trả lương theo chức danh công việc và hỗ trợ các khoản phụ cấp, tiền cơm ca theo quy định.  
- Phối hợp với tư vấn xây dựng được khung năng lực cho các chức danh thí điểm (NMBP, XNTTDV, VPC). 
- Phối hợp với các đơn vị tư vấn hoàn thành chương trình tái cơ cấu tổ chức toàn Công ty theo 5 công đoạn - 7 phân đoạn, kèm chức năng nhiệm vụ. 
- Xây dựng và thực hiện phương án di dời Trạm nghiền Thủ Đức; sắp xếp bố trí lại lao động và giải quyết chế độ chính sách cho người lao động. 

4. Công tác ISO năm 2015 
- NMBP, TNPH được Quacert cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001-2011. 
- Các đơn vị thuộc công ty đã được tái chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 và được đánh giá Hệ thống quản lý An toàn & sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 18001: 2007. 
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- TNPH, TNLA,TNCR & NMBP đã được tái chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004. 
- NMKL đã được quacert cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường theo ISO ISO 14001:2004 vào ngày 26/01/2016. 
- Các phòng TN-KCS chi nhánh  xây dựng và được công ty cấp giấy chứng nhận về công cụ quản lý 5S. 

5. Công tác an toàn – môi trường năm 2015 
- Bảo đảm An toàn - Vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường đáp ứng được muc tiêu công ty 2015. 
- Không có trường hợp TNLĐ nghiêm trọng nào xảy ra. 
- Không bị báo chí có ý kiến cũng như đơn thưa kiện  của công đồng dân cư  địa phương về vấn đề ô nhiễm môi trường đối với các chi nhánh sản xuất đóng tại địa bàn. 
- Không có sự cố môi trường và không bị cơ quan quản lý môi trường phạt vi phạm về môi trường. 
- Tổ chức khám sức khỏe và bệnh nghề nghiệp định kỳ theo đúng quy định pháp luật. 
- Lần đầu tiên công ty chấm điểm các chi nhánh 6 tháng cuối năm 2015 theo quy định tiêu chí chấm điểm thi đua khen thưởng về ATMT. 
- Ha Tien 1, là 01 trong 20 doanh nghiệp của 10 nước Asean, đạt giải thưởng ASEAN-OSHNET ( 01 nước có 02 doanh nghiệp đạt giải thưởng gồm 01 ở quy mô tập đoàn, 01 doanh nghiệp nhỏ và vừa). Đây là giải thưởng dành cho doanh nghiệp có thành tích xuất sắc nhất về lĩnh vực ATLĐ trong một quốc gia từ năm 2014-2015. 
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PHẦN II 
MỤC TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2016 

1. Tình hình kinh tế vĩ mô năm 2016 
- Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016 với những mục tiêu như: Tốc độ tăng GDP năm 2016 đạt 6,7%, xuất khẩu tăng 10%, nhập siêu dưới 5% kim ngạch xuất khẩu, lạm phát dưới 5%, vốn đầu tư toàn xã hội bằng 31% GDP.  
- Nhận định về tình hình phát triển kinh tế Việt Nam của Ngân hàng Thế giới (WB) khẳng định kinh tế Việt Nam sẽ ứng phó tốt trước những biến động của môi trường kinh tế bên ngoài. Triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam là sáng sủa và lạm phát sẽ ở mức thấp. 
- Nhu cầu tiêu thụ xi măng năm 2016 khoảng 75-77 triệu tấn, tăng 4,0-7,0% so với năm 2015; trong đó tiêu thụ nội địa khoảng 59-60 triệu tấn, xuất khẩu 16-17 triệu tấn. Tính đến cuối năm 2015, cả nước có 76 dây chuyền sản xuất xi măng với tổng công suất thiết kế đạt 81,56 triệu tấn/năm nên dù sản lượng tiêu thụ xi măng năm 2016 tăng so với năm 2015 nhưng một số nhà máy xi măng trên cả nước vẫn không thể hoạt động hết công suất vì cầu trên thị trường vẫn thấp hơn khả năng cung ứng của các nhà máy. Lượng cung xi măng vẫn lớn hơn cầu nên trình trạng dư thừa cục bộ vẫn tiếp tục xảy ra, làm cho mức độ cạnh tranh giữa các công ty xi măng càng trở nên gay gắt. 

2. Mục tiêu năm 2016 
 Trước những khó khăn và thách thức của nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành xi măng nói riêng như trên, Hà Tiên 1 đã đề ra các mục tiêu phấn đấu năm 2016, như sau: 
a. Mục tiêu tiêu thụ sản phẩm 

  Chỉ danh ĐVT Mục tiêu năm 2016 Thực hiện 2015 
% mục tiêu so với với năm 2015 

I Tiêu Thụ Xi Măng Tấn 7.500.000 5.698.976 31,60 
1 Tiêu thụ nội địa " 7.200.000 5.441.818 32,31 
2 Xuất khẩu " 300.000 257.158 16,66 
II Tiêu thụ clinker  Tấn 428.000 448.464 -4,56 
III Tiêu Thụ Sp Khác     
1 Vữa xây dựng Tấn 12.000 14.450 -16,96 
2 Gạch không nung Viên 4.000.000 4.274.506 -6,42 
3 Cát tiêu chuẩn Kg 170.000 175.735 -3,26 

b. Các mục tiêu tài chính: 
- Năm 2016, Hà Tiên 1 tiếp tục cải thiện tình hình tài chính, bảo đảm không có nợ phải trả xấu, an toàn tài chính, bảo toàn phát triển vốn, đảm bảo lợi ích cho cổ đông 
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và người lao động, với mục tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, như sau: 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Mục tiêu năm 2016 

Thực hiện 2015 
% mục tiêu so với năm 2015 

Thực hiện 2014 
% mục tiêu so với năm 2014 

1 Doanh thu thuần Tỷ đồng 9.856 7.608 29,54% 6.758 45,84% 
2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 957 950 0,68% 396 141,75% 
3 Tỷ lệ chi trả Cổ tức % - 20%   -   

c. Công tác tổ chức lao động: 
- Tiếp tục tổ chức đào tạo theo quy hoạch và đào tạo kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho thương vụ, kỹ năng quản lý cho các cán bộ, kỹ sư thuộc khối sản xuất và nâng cao tay nghề cho công nhân kỹ thuật nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả công tác trên cơ sở kết quả chương trình đánh giá theo khung năng lực chuẩn. 
- Hoàn thành Hệ thống thang bảng lương chức danh công việc và Phương án phân phối thu nhập mới; 
- Nghiên cứu các bộ luật mới có liên quan đến người lao động để hiệu chỉnh lại quy chế, quy định cho phù hợp. 

d. Các mục tiêu đầu tư xây dựng: 
- Giá trị Ngân sách Đầu tư XDCB kế hoạch trong năm 2016, cụ thể : 

 Khối lượng thực hiện là 365,55 tỷ đồng, trong đó: Xây dựng là 187,37 tỷ đồng, Thiết bị là  39,94 tỷ đồng,  khác là  136,23 tỷ đồng. 
 Nguồn vốn thanh toán trong năm  là: 377,85 tỷ đồng, trong đó: nguồn vốn vay 

là 284,76 tỷ đồng, vốn tự có  là  93,09 tỷ đồng.  
- Công tác quyết toán của các dự án lớn: 

 Đối với các Dự án Nhà máy xi măng Bình Phước, Dự án Nhà máy xi măng Cam Ranh và Dự án dây chuyền xi măng Hà Tiên 2.2  :hoàn thành thủ tục phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành vào cuối Q.2/2016. 
 Dự án đường BOT : hoàn thành công tác lập và quyết toán trong Quý 04 năm 2016. 

 Triển khai các Dự án đầu tư XDCB đã được phê duyệt và  các thủ tục chuẩn bị đầu tư nhằm nâng công suất nghiền và sản xuất clinker theo chiến lược đã hoạch định giai đoạn 2016 – 2020 cho các dự án: 
 01 dây chuyền nghiền xi măng công suất 1 triệu tấn/năm tại khu vực Đông Nam 

Bộ để thay thế các dây chuyền nghiền xi măng tại TNTĐ phải dừng hoạt động. 
 01 Dây chuyền nghiền xi măng 1,0 triệu tấn/năm tại khu vực Nam Trung Bộ và 

Tây Nguyên. 
 Xi măng Bình Phước – giai đoạn 2, thoả thuận với các cơ quan quản lý Nhà nước 

có liên quan, báo cáo Vicem và HĐQT xem xét quyết định trong năm 2016. 
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 Cải tạo lò 1 Nhà máy xi măng Kiên Lương nâng công suất từ 3000 tấn lên 4000 
tấn/ngày 

 Công ty tiến hành triển khai công tác xây dựng cơ bản mỏ tại Nhà máy xi măng Kiên Lương-Tỉnh Kiên Giang và Nhà máy xi măng Bình Phước-Tỉnh Bình Phước.  Để đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất theo Giấy phép khai thác hiện hữu và dự trù nguồn nguyên liệu phục vụ cho nhu cầu nâng công suất sản xuất khi đầu tư các giai đoạn sau 
 Triển khai đầu tư các hạng mục mang tính đổi mới công nghệ, tăng khả năng xuất hàng bằng đường thuỷ, tăng hiệu quả trong sản xuất, môi trường và thu hồi vốn sớm. 
 Triển khai các dự án di dời tại Trạm nghiền Thủ Đức (“TNTĐ”) nhằm duy trì ổn định sản xuất, bàn giao mặt bằng TNTĐ cho Công ty liên doanh đầu tư khu phức hợp Vicem.    
 Lập, trình duyệt và thực hiện phương án di dời TNTĐ theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân Tp. HCM và Hội đồng quản trị. Hoàn thành công tác tháo dỡ để bàn giao mặt bằng TNTĐ cho Công ty liên doanh đầu tư khu phức hợp Vicem, tạo lập nguồn vốn hỗ trợ việc di dời TNTĐ theo chủ trương đã được Bộ Xây Dựng, Bộ Tài Chính, UBND Tp.HCM thông qua. 

e. Lĩnh vực kinh doanh Bất động sản:  
Hoàn tất các công tác chuẩn bị để lập dự án đầu tư xây dựng dự án Khu phức hợp VICEM tại TNTĐ, hoàn thành công tác quy hoạch 1/500, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu xếp nguồn vốn đóng tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất tạo nguồn tài chính hỗ trợ di dời Trạm nghiền Thủ Đức 2016-2018. 

3. Các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thành mục tiêu năm 2016 
a. Công tác tiêu thụ: 
- Đối với khách hàng Nhà thầu: Xây dựng hệ thống thông tin thầu thợ và phân loại nhằm chia nhỏ các đối tượng cần chăm sóc. Triển khai hội nghị thầu thợ, thông qua đó truyền bá dòng sản phẩm Vicem Hà Tiên PCB40 Premium để nhấn mạnh tính năng đổ móng và thay đổi nhận thức của thầu thợ “VCHT chỉ để xây tô”. Tổ chức các cuộc thi tay nghề, huấn luyện cho thầu thợ, đào tạo sử dụng cấp phối theo quy chuẩn của Vicem Hà Tiên (“VCHT”). 
- Đối với khách hàng Cửa Hàng VLXD: Tổ chức chương trình khuyến mãi dành cho cửa hàng. Tổ chức các chương trình hội nghị giới thiệu sản phẩm, công nghệ và quá trình thành lập của Hà Tiên 1, thông tin kịp thời về sự kiện, tin tức công ty đến Nhà Phân phối, tận Cửa Hàng và nhà thầu. Tạo sự sự gắn kết dài lâu đối với khách hàng nắm bắt thông tin về sản lượng, đường đi sản phẩm và quảng bá thương hiệu Vicem Hà Tiên. 
- Triển khai phần mềm quản lý thương vụ và cửa hàng vật liệu xây dựng nhằm quản lý hiệu quả, tăng năng lực cạnh tranh trong công tác bán hàng và chăm sóc khách hàng. 
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- Quảng bá thương hiệu, tổ chức dịch vụ sau bán hàng và hậu mãi đến người tiêu dùng (NTD), công trình dân dụng sử dụng 100% xi măng VCHT. Đối với các công ty đối tác uy tín trong ngành xây dựng Hà Tiên 1 tư vấn dịch vụ và thiết kế công trình, thi công cho các công trình lớn để cùng bán sản phẩm với giá cạnh tranh. Đồng thời, liên kết với các công ty xây dựng, kiến trúc, dự án bất động sản có sử dụng sản phẩm của Hà Tiên 1. 
- Công tác tiếp thị cộng đồng: Tài trợ các hoạt động cộng đồng/chương trình từ thiện của Sở/Ban/Ngành tỉnh địa phương như: xây cầu đường, công trình nông thôn, tài trợ trường học, xây nhà tình thương…Truyền thông các chương trình tài trợ lớn trong năm như chiến dịch Mùa hè xanh. Tài trợ các lễ hội truyền thống tại địa phương. 
b. Công tác sản xuất: 
- Thuê gia công sản xuất xi măng tại Trạm nghiền Hạ Long đáp ứng lượng tiêu thụ theo mục tiêu  khi di dời Trạm nghiền Thủ Đức.  
- Sử dụng công nghệ hiện đại trong khai thác đá vôi đảm bảo sử dụng tối ưu hóa nguồn nguyên liệu của mỏ, kiểm soát tốt phối liệu từ nguyên liệu hỗn hợp cho đến bột liệu cấp liệu lò dẫn đến chất lượng bột liệu, clinker ổn định. Đảm bảo hệ thống lò chạy ổn định với công suất cao, tiết giảm tiêu hao nhiệt năng, điện năng. 
- Việc tuân thủ các quy trình thử nghiệm và đánh giá độ tin cậy của thiết bị thử và hiệu chuẩn kiểm tra thiết bị định kỳ. 
- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng các phụ gia nguyên liệu đầu vào và  trong sản xuất xi măng. Điều hành và quản lý chặt chẻ các định mức, tối ưu hóa chi phí , đảm bảo chất lượng xi măng tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. 
c. Trách nhiệm với xã hội, môi trường, bảo đảm môi trường xanh:  
- Duy trì và cải tiến hệ thống ISO & OHSAS 18001 toàn Công ty ; 
- Tiếp tục xây dựng hệ thống ISO 50001 tại Nhà máy Kiên Lương, Trạm nghiền Long An và Trạm nghiền Cam Ranh.  
- Chuyển đổi hệ thống quản lý ISO, an toàn & môi trường tại Trạm nghiền  Hạ long phù hợp với  hệ thống quản lý theo ISO của công ty & Đánh giá chứng nhận lại ISO 9001, ISO 14001 trong tháng 8/2016 
- Tổ chức đào tạo & chuẩn bị chương trình chuyển đổi các HTQL chất lượng ISO9001 theo phiên bản 2015 & HTQL môi trường  ISO 14001 theo phiên bản 2015 cho các đơn vị thuộc công ty  vào năm 2017; 
- Đảm bảo an toàn lao động, thường xuyên cập nhật kiến thức và trang bị an toàn lao động đền từng người lao động và duy trì giữ môi trường xanh.  
d. Công tác khác: 
- Cải tiến các hoạt động khác trong lãnh vực quản lý và điều hành với các ứng dụng mới của công nghệ thông tin (“CNTT”), tạo thuận lợi cho các nhà phân phối và thuận lợi trong quản lý, điều hành và chuẩn xác trong các báo cáo của Cty. 
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- Tiếp tục hiệu chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các hệ thống ứng dụng CNTT đã đưa vào sử dụng phù hợp với thay đổi về tổ chức và nghiệp vụ liên quan tại Công ty. 
- Triển khai hệ thống báo cáo quản trị - Oracle BI (cho hoạt động quản trị mua hàng và tài chính) phục vụ ban lãnh đạo nắm bắt thông tin kịp thời trong công tác quản trị và ra quyết định.  
- Triển khai và thực hiện các bước của các dự án mở rộng, kể cả các thủ tục mua lại các nhà máy xi măng của các đơn vị có dự định chuyển đổi kinh doanh. 
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1. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) 
a. Về cơ cấu của Hội đồng quản trị Hà Tiên 1: 

Hiện nay, cơ cấu Hội đồng quản trị  (HĐQT) gồm 9 thành viên, trong đó: 
- 03 thành viên là các thành viên HĐQT độc lập, chiếm trên 33% trong cơ cấu HĐQT Công ty. 
- 02 thành viên không tham gia trực tiếp điều hành Công ty. 
- 04 thành viên còn lại đều trực tiếp trong Ban điều hành Công ty. 
- Tất cả 09 thành viên đều có trình độ Đại học và trên Đại học. 
- Cơ cấu HĐQT hiện nay là phù hợp và thuận tiện cho việc điều hành Công ty. 

b. Về kỹ năng của HĐQT 
- Tất cả các thành viên HĐQT đều là những Nhà lãnh đạo cấp cao của Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam hoặc các Công ty, là những Người có đạo đức tốt, sức khỏe đảm bảo, có bề dày kinh nghiệm trong lãnh đạo Doanh nghiệp. Đặc biệt HĐQT là một tập thể có trình độ quản lý và chuyên môn giỏi trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại, đầu tư, tài chính và vận tải,... 
- Các thành viên HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn chiến lược, đã đề ra các quyết định kịp thời trong năm 2015, tạo điều kiện cho Công ty hoạt động hiệu quả trong điều kiện nền kinh tế vẫn còn bị tác động mạnh từ sự suy giảm kinh tế và khủng hoảng tài chính toàn cầu. Hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2015 của Công ty đã đạt kết quả khá tốt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt. 

c. Về phối hợp hoạt động và chấp hành các quy định pháp luật của HĐQT 
- HĐQT luôn tạo được sự gắn kết cùng nhau, đoàn kết một lòng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích cổ đông, vì sự phát triển bền vững và ổn định của Công ty. 
- Tất cả các chỉ đạo, điều hành của HĐQT đều được thực hiện theo đúng điều lệ hoạt động của Công ty, đúng nghị quyết của Đại hội cổ đông cũng như theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam. 

2. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT 
- Đảm bảo hoạt động của HĐQT theo đúng điều lệ hoạt động, đúng nghị quyết của ĐHCĐ Công ty và đúng với các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam. 
- Duy trì các chương trình họp HĐQT mỗi quý một lần để đề ra những quyết sách lớn nhằm thực hiện tốt nhất những mục tiêu do ĐHCĐ đề ra. 
- Tiếp tục tạo môi trường tốt cho hoạt động của Công ty. 
- Chú trọng các hoạt động sản xuất, tiêu thụ, đẩy mạnh công tác xuất khẩu, kinh doanh đa dạng ngành nghề; kinh doanh bất động sản và tài chính. 
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3. Hoạt động của HĐQT 
Từ sau Đại hội cổ đông năm 2014 đến nay Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các phiên họp, cụ thể như sau:  
a. Phiên họp lần thứ hai mươi bảy:  

- Thời gian họp: 8h30 sáng ngày 15/06/2015. 
- Địa điểm: Văn phòng Công ty CP XMHT1 (360 Bến Chương Dương, P. Cầu Kho, Q.1, TP.HCM) 
- Số thành viên dự họp: 9/9 thành viên. 
 HĐQT đã xem xét và thông qua các nội dung gồm có :  
 Kết quả SX-KD Quý 1 và dự báo Quý 2 năm 2015. 
 Công tác Tổ Chức và Đầu tư XDCB  
 Các công việc khác có liên quan. 
 Phương án trả nợ sớm phần vay bằng ngoại tệ EURO và USD. 

b. Phiên họp lần thứ hai mươi tám:  
- Thời gian họp: 8h30 sáng ngày 21/09/2015. 
- Địa điểm: Văn phòng Công ty CP XMHT1 (360 Bến Chương Dương, P. Cầu Kho, Q.1, TP.HCM) 
- Số thành viên dự họp: 7/9 thành viên. 
- HĐQT đã xem xét và thông qua các nội dung: 
 Kết quả SX-KD Quý 2; 6 tháng đầu năm và dự báo Quý 3 năm 2015. 
 Công tác quản lý và XDCB  

c. Phiên họp lần thứ hai mươi chín:  
- Thời gian họp: 8h30 sáng ngày 11/12/2015. 
- Địa điểm: Văn phòng Công ty CP XMHT1 (360 Bến Chương Dương, P. Cầu Kho, Q.1, TP.HCM) 
- Số thành viên dự họp: 9/9 thành viên. 
- HĐQT đã xem xét và thông qua các nội dung: 
 Kết quả SX-KD Quý 3 và dự báo cả năm 2015. 
 Công tác Quản lý và XDCB     

d. Phiên họp lần thứ ba mươi:  
- Thời gian họp: 8h30 sáng ngày 26/02/2016. 
- Địa điểm: Văn phòng Công ty CP XMHT1 (360 Bến Chương Dương, P. Cầu Kho, Q.1, TP.HCM) 
- Số thành viên dự họp: 7/9 thành viên. 
- HĐQT đã xem xét và thông qua các nội dung: 
 Kết quả SX-KD năm 2015 và dự báo Quý 1 năm 2016. 
 Kế hoạch di dời Trạm TĐ và đầu tư XDCB năm 2016     
 Đại hội đồng cổ đông năm 2016. 
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4. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký 
a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: 

i. Khoản thù lao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị , như sau:  
- Tổng số chi trả trong năm 2015 :    468.000.000 đồng  

Trong đó:  
- Chủ tịch Hội đồng quản trị          :  6.000.000 đ/tháng  72.000.000đ/năm 
- Phó Chủ Tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đ/tháng 60.000.000 đ/năm 
- 7 thành viên Hội đồng Quản trị  : 4.000.000 đ/tháng 336.000.000 đ/năm 
ii. Khoản thù lao trách nhiệm cho Ban kiểm soát :  
- Tổng chi trả trong năm 2015:   192.000.000 đ/năm 

Trong đó:  
- Trưởng ban Kiểm soát              :  4.000.000 đ/tháng 48.000.000 đ/năm 
- 4 thành viên Ban kiểm soát      : 3.000.000 đ/tháng 144.000.000 đ/năm  

iii. Khoản thù lao trách nhiệm cho Thư ký Công ty :  - Tổng chi trả trong năm 2015:  3.000.000 đ/tháng 36.000.000 đ/năm  
b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:  

Trong năm, các cổ đông nội bộ thực hiện các giao dịch nội bộ như sau: 
- Bà Dương Thu Hà – Vợ của Thành viên HĐQT thực hiện giao dịch: Từ ngày 20/11/2015 đến 17/12/2015, bán 2.000 cổ phiếu trên tổng số 25.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 0,00%. 
- Ông Phạm Thế Nghĩa – Thành viên Ban kiểm soát thực hiện giao dịch: 

 Từ ngày 21/09/2015 đến 17/10/2015, thực hiện giao dịch bán 34.200 cổ phiếu trên tổng số 34.200 cổ phiếu đăng ký giao dịch, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 0,00%. 
 Từ ngày 10/07/2015 đến 06/08/2015, thực hiện giao dịch bán 20.000 cổ phiếu trên tổng số 20.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 0,01%. 

- Bà Trần Kim Vân – Chị của Chủ tịch HĐQT thực hiện giao dịch: Từ ngày 16/07/2015 đến 31/07/2015, bán 4.030 cổ phiếu trên tổng số 4.030 cổ phiếu đăng ký giao dịch, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 0,00%. 
- Bà Đoàn Thị Thảo Loan – Vợ của Chủ tịch HĐQT thực hiện giao dịch:Từ ngày 05/05/2015 đến 29/05/2015, bán 0 cổ phiếu trên tổng số 131.600 cổ phiếu đăng ký giao dịch, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 0,00%. 
- Bà Trần Thị Thái An – Em của Chủ tịch HĐQT thực hiện giao dịch: Từ ngày 10/03/2015 đến 27/03/2015, bán 0 cổ phiếu trên tổng số 63.070 cổ phiếu đăng ký giao dịch, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 0,00%. 

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không 
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d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: thực hiện theo đúng điều lệ hoạt động của Công ty, đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. 
e. Thông tin Ban điều hành 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của ban điều hành: 
Họ tên Chức vụ Sở hữu cá nhân Đại diện sở hữu 

Hội đồng Quản trị        
Ông Trần Việt Thắng Chủ tịch 2.300  54.060.000  
Ông Nguyễn Ngọc Anh P.Chủ tịch 145.940  -  
Ông Nguyễn Tuấn Anh Thành viên -   47.700.000  
Ông Cái Hồng Thu Thành viên 22.080  41.340.000  
Ông Mai Văn Yên Thành viên 3.080  31.800.000  
Ông Phạm Văn Thông Thành viên  2.200  31.800.000  
Ông Phạm Đình Nhật Cường Thành viên 23.890  31.800.000  
Ông Nguyễn Văn Chuyền Thành viên  980.835  -  
Ông Tô Hải Thành viên  63.000  -  Ban Tổng Giám đốc       
Ông Nguyễn Tuấn Anh Tổng Giám đốc   Như trên - 
Ông Phạm Văn Thông Phó Tổng Giám đốc Như trên - 
Ông Phạm Đình Nhật Cường Phó Tổng Giám đốc Như trên - 
Ông Ngô Minh Lãng Phó Tổng Giám đốc 3.213  - 
Ông Mai Văn Yên Phó Tổng Giám đốc Như trên - 
Ban Kiểm soát       
Ông Phạm Đức Trung Trưởng ban   -   14.918.824  
Bà Phùng Thị Tân Thanh Thành viên -   -    
Ông Phạm Thế Nghĩa Thành viên  950  -    
Bà Nguyễn Thị Tố Nga Thành viên -   -    
Ông Trần Thị Bích Thủy Thành viên 3.270  -    
Trưởng Phòng Kế Toán Thống Kê Tài Chính 
Bà Lê Thị Phương Dung - - - 

 (Ghi chú: theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 23/03/2016) 
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PHỤ LỤC: NGHỊ QUYẾT PHÁT SINH TRONG NĂM 2015 VÀ QUÝ 1 NĂM 2016 
Tất cả các thành viên HĐQT Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 đã chuẩn thuận phê duyệt các Quy chế, Nghị quyết sau: 
+ 05 Quy chế 
+ Tất cả các thành viên HĐQT đã thông qua tổng cộng 52 Nghị quyết, trong đó có 49 Nghị quyết luân chuyển và 4 Nghị quyết chính phiên, chi tiết được ghi trong phụ lục đính kèm. 
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1. Hoạt động của Ban kiểm soát 
a. Các công tác đã thực hiện năm 2015 

- Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty khi được mời; 
- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty năm 2015, cụ thể: 
 Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành trong năm 2015; 
 Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm; 
 Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đối với HĐQT và Ban Điều hành; 
 Thẩm tra các Báo cáo tài chính 06 tháng, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra; 
 Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật; 

- Năm 2015, Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thể hiện: 
 Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty; 
 Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ về các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty; 
 Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính của Công ty định kỳ 6 tháng, năm. b. Kế hoạch định hướng năm 2016 

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của pháp luật và công ty (Luật doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị của Công ty; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát); 
- Ban kiểm soát sẽ thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến hoạt động đầu tư của Công ty; 
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát. 

2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT 
- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm (và bất thường) theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật (và công 
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ty), đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm; 
- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau: 

 Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015; 
 Nghị quyết phê duyệt tổ chức Công ty và các Chi nhánh theo mô hình 05 công đoạn 07 phân đoạn; 

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã phối hợp cùng với Ban Điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015; 
- Các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

3. Kết quả giám sát hoạt động của Ban giám đốc 
- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Năm 2015, tiếp tục là một năm thuận lợi đối với Công ty, Tổng Giám đốc Công ty cùng với Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp Công ty duy trì lợi nhuận đạt mức cao, đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; 
- Về công tác tài chính kế toán: Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính quý, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật của Việt Nam. Đối với các khoản nợ, Ban điều hành đã chỉ đạo ưu tiên thanh toán các khoản nợ đến hạn để giảm chi phí tài chính cho Công ty. Bên cạnh đó, mối quan hệ với các tổ chức tín dụng, ngân hàng được tăng cường để đảm bảo hạn mức tín dụng về vốn lưu động, vay trung hạn, dài hạn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 và các năm tiếp theo; 
- Về công tác đầu tư kinh doanh bất động sản: Công ty đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên doanh thực hiện thủ tục đầu tư Dự án Khu phức hợp tại ví trí Trạm nghiền Thủ Đức sau khi hoàn tất di dời dây chuyền sản xuất đến các vị trí mới. 
- Về công tác tổ chức nhân sự: Ban điều hành đã chỉ đạo tiến hành sắp xếp, tuyển dụng và bồi dưỡng nhân sự, đánh giá cán bộ tại Văn phòng phù hợp với thực tế kinh doanh tại Công ty. 

4. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2015  a. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính 
- Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; 
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- Các Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết; 
- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Các Báo cáo tài chính năm 2015 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2015, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2015, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan. 

b. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2015  như sau: 

 Nội dung Đvt Thực hiện 2014 Kế hoạch 2015 Thực hiện 2015 TH/KH 2015 TH2015 /TH2014 1. Tổng doanh thu Tỷ đ 7.043 7.148 8.001 111,9 113,6 
2. Lợi nhuận trước thuế Tỷ đ 396 367 950 258,9 240,1 
3. Nộp ngân sách Tỷ đ 328  622  189,6 

 

Căn cứ vào bảng tổng hợp nêu trên: Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu về kế hoạch SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015, trong đó: doanh thu đạt 111,9%, lợi nhận trước thuế đạt 258,9%; so với năm 2014, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 240,1%. 
c. Tình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2015 

i. Các chỉ tiêu phân tích tài chính 
  Chỉ tiêu  Đvt  Năm 2015  Năm 2014 

1. Cơ cấu tài sản - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 

 % 
% 

 88,56 
11,44 

 87,77 
12,23 

2. Cơ cấu vốn - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 

 % 
% 

 62,86 
37,14 

 70,67 
29,33 

3. Khả năng thanh toán - Khả năng thanh toán nhanh 
- Khả năng thanh toán hiện hành 

 Lần 
Lần 

 
0,25 
0,44 

 0,20 
0,40 

4. Tỷ suất sinh lời - Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần 
- Lợi nhuận TT/Vốn chủ sở hữu 
- Lợi nhuận ST/Doanh thu thuần 
- Lợi nhuận TT/Vốn chủ sở hữu 

 % 
% 
% 
% 

 12,49 
21,46 
9,71 
16,69 

 5,86 
10,65 
4,51 
8,21 

 

Đánh giá chung: tỷ lệ nợ/tổng nguồn vốn trong cơ cấu vốn giảm so với năm 2014 do trong năm 2015 nợ phải trả giảm, vốn chủ sở hữu tăng (vốn chủ sở hữu tăng do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng đáng kể); Khả năng thanh toán hiện hành và Khả năng thanh toán nhanh trong năm 2015 tăng so với năm 2014 cho thấy khả năng thanh toán 
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các nghĩa vụ nợ đến hạn của Công ty tốt so với 2014. Xét về chỉ tiêu tỷ suất sinh lời tính trên doanh thu và Vốn chủ sở hữu thì kết quả năm 2015 đều tăng so với năm 2014. 
ii. Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2015 

- Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/phải trả ngắn hạn là 0,44 lần, Công ty có đủ khả năng thanh toán nợ ngắn hạn. 
- Tỷ lệ nợ phải trả/nguồn vốn chủ sở hữu là 1,69 lần. Tỷ lệ này là trung bình, chứng tỏ Công ty có đủ vốn tự có để hoạt động. 
- Phải thu của khách hàng tại ngày 31/12/2015 là 323 tỷ đồng, bằng 4,25% doanh thu thuần 2015 của Công ty, tỷ lệ này là khá thấp, cho thấy Công ty không bị chiếm dụng vốn bởi khách hàng. 
- Số dư vay ngắn hạn tại ngày 31/12/2015 là 1.542 tỷ đồng. Nếu so với số dư tài khoản tiền và tương đương tiền 346 tỷ đồng và hàng tồn kho 645 tỷ đồng tại cùng thời điểm thì khoản vay ngắn hạn cao gấp 1,56 lần. 
- Số dư vay và nợ dài hạn tại ngày 31/12/2015 là 4.417 tỷ đồng, khoản vay này được vay  từ BIDV, VIETINBANK, VIETCOMBANK,CALYON và VICEM, nhằm tài trợ việc cho các dự án đã đưa vào hoạt động  như Nhà máy xi măng Bình Phước, dây chuyền 2 Kiên Lương, đường BOT Trạm nghiền Phú Hữu,…. 

5. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2015 
- Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2014 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. 
- Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015, Công ty đã thực hiện trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua. 
- Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: không có 
- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015: Doanh thu đạt 111,9%, lợi nhận trước thuế đạt 258,9%; so với năm 2014, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 240,1%. 

6. Kiến nghị 
- Đề nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo Công ty có giải pháp triển khai nhanh việc lập Phương án và thực hiện di dời Trạm nghiền Thủ Đức theo quy định để không bị áp dụng hình thức cưỡng chế; 
- Đề nghị Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc tiếp tục chỉ đạo Công ty thực hiện tốt công tác kiểm tra nhà thầu thi công theo hợp đồng đã thỏa thuận để công trình hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo đầy đủ thủ tục nghiệm thu, thanh toán các công trình đầu tư xây dựng theo quy định của Nhà nước. 
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Cong ty Co phan Xi mang Ha lien 1
BAa cAo COA BAN TONG GIAM DCC

TRACH NHleM CUA BAN TONG GIAM £)OC£)01VOl BAo cAo TAl CHiNH

Ban Tong Giarn doc Cong ty Co phan Xi mang Ha Tien 1 ("Cong ty") trlnh bay bao cao nay va bao
cao tal chinh cua Cong ty cho narn tal chinh ket thuc nqay 31 thanq 12 narn 2015.

Ban Tong Giarn doc chiu trach nhiern dam bao bao cao tal chlnh cua Conq ty cho tCPngnarn tai
chinh phan anh trung thuc va hoopIy tinh hinh tai chlnh, ket qua heat dong kinh doanh va tinh hinh
hru chuyen tien te cua Cong ty trong narn. Trong qua trinh lap bao cao tai chinh nay, Ban Tong
Giarn doc can phai:

I> lu'a chon cac chinh sach ke toan thich hop va ap dung cac chlnh sach nay mot each nhat quan:

.. thuc hien cac danh qia va uoc tfnh mot cach hOOpIy va th$n trong;

Ii" neu r6 cac chuan ml,J'Cke toan ap dung cho Cong ty co dU'ooctuan thu hay khong va tat ca
nhOng sai lech trong yeu so vai nhOng chuan ml,J'Cnay da dU'ooctrinh bay va giai thich trong bao
cao tai chinh; va

I> I$p bao cao tai chinh tren cO' sa nguyen t~c hO<;ltdong lien tuc trCPtrU'ang hoop khong the cho
dmg Cong ty se tiep tuc hO<;ltdong.

Ban Tong Giam doc chiu trach nhiem dam bao viec cac so sach ke toan thich hoopdU'ooclU'u giO de
phan anh tinh hinh tai chinh cua Cong ty, vai muc do chinh xac hoopIy, t<;libat ky thai diem nao va
dam bao r~ng cac so sach ke toan tuan thu vai che do ke toan da dU'oocap dung. Ban Tong Giam
doc cOng chiu trach nhiem ve viec quan Iy cac tai san cua Cong ty va do do phai thl,J'chien cac bien
phap thich hoopde ngan ch~n va phat hien cac hanh vi gian I$n va nhOng vi ph<;lmkhac.

Ban Tong Giam doc cam ket da tuan thu nhOng yeu cau neu tren trong viec I$p bao cao tai chinh
kem theo.

CONG BO CUA BAN TONG GIAM £)OC

Theo y kien cua Ban Tong Giam doc, bao cao tai chinh kem theo da phan anh trung thl,J'Cva hoopIy
tinh hinh tai chinh cua Cong ty vao ngay 31 thang 12 nam 2015, ket qua hO<;ltdong kinh doanh va
tinh hinh lU'u chuyen tien te cho nam tai chinh ket thuc cung ngay phU hoopvai cac Chuan ml,J'Cke
toan Viet Nam, Che do ke toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap Iy co lien quan den
viec I$p va trinh bay bao cao tai chinh.

Thanh pho Ho Chi Minh, Viet Nam

Ngay 22 tMng 3 nam 2016
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BAo cAo KI~MToAN DQCL~P

Kinh giPi:Quyce dong ella Cong ty ce ph§n Xi rnanq Ha Ti€!n 1

Chung toi da kiern toan bao cao tai chfnh kern theo cua Conq ty Co phan Xi rnanq Ha Tien 1 ("Cong
ty") duoc lap nqay 22 thanq 3 narn 2016 va duoc trlnh bay tLl'trang 6 den trang 48, bao gam bEingcan
doi k~ toan VaGnqay 31 thanq 12 narn 2015, bao cao k~t qua heat dong kinh doanh va bao cao luu
chuyen tien t$ cho narn tai chfnh ket thuc cunq ngay va cac thuyet minh bao cao tai chfnh kern theo.

Treen nnlem cue Ban Tong Giem doc

Ban Tong Giarn doc Cong ty chiu trach nhiern ve viec lap va trinh bay trung thuc va hop Iy bao cao tai
chfnh cua Conq ty theo cac Chuan rnuc k~ toan Viet Nam, Ch~ do k~ toan doanh nghi$pVi$t Nam va
cac quy dinh phap Iy co lien quan d~n vi$c l<;Ipva trlnh bay bao cao tai chfnh va chiu trach nhi$m ve
kiem soat noi bo ma Ban Tong Giam doc xac dinh la can thi~t de dam bao cho vi$c l<;Ipva trinh bay
bao cao tai chfnh khong co sai sot trong y~u do gian l<;Inho~c nham IEm.

Trach nhi~m cua Kiem toan vi{m

Trach nhi$m cua chung toi la dU'ara y ki~n ve bao cao tai chfnh dl,l'atren k~t qua cua cuoc kiem toano
Chung toi da ti~n hanh kiem toan theo cac Chuc)nml,l'Ckiem toan Vi$t Nam. Cac chuan ml,l'Cnay yeu
cau chung toi tuan thu chuan ml,l'Cva cac quy dinh ve d~o duc nghe nghi$p, l<;Ipk~ ho~ch va thl,l'chi$n
cuoc kiem toan de d~t dU'Q'cSl,l'dam bao hQ'pIy ve vi$c li$u bao cao tai chfnh cua Cong ty co con sai
sot trong y~u hay khong.

Cong vi$c kiem toan bao gam thl,l'Chi$n cac thu tl,JCnham thu th<;lpcac bang chung kiem toan ve cac
so li$u va thuy~t minh tren bao cao tai chfnh. Cac thu tuc kiem toan dU'Q'cIl,I'achon dl,l'atren xet doan
cua kiem toan vien, bao gam danh gia rui ro co sai sot trong y~u trong bao cao tai chfnh do gian l<;In
ho~c nham Ian. Khi thl,l'chi$n danh gia cac rui ro nay, kiem toan vien da xem xet kiem soat noi bOcua
Cong ty lien quan d~n vi$c lap va trinh bay bao cao tai chfnh trung thl,l'c,hQ'pIy nham thi~t k~ cac thu
tl,JCkiem toan phu hQ'pv&i tinh hinh thl,l'ct~, tuy nhien khong nham ml,JCdfch dU'ara y ki~n ve hi$u qua
cua kiem soat noi bo cua Cong ty. Cong vi$c kiem toan cOngbao gam danh gia tfnh thfch hQ'pcua cac
chfnh sach k~ toan dU'Q'cap dl,Jngva tfnh hQ'pIy cua cac U'&ctfnh k~ toan cua Ban Tong Giam doc
cOngnhU'danh gia vi$c trinh bay tong the bao cao tai chfnh.

Chung toi tin tU'ang rang cac bang chung kiem toan ma chung toi da thu th<;lpdU'Q'cla day du va thfch
hQ'pde lam cO'sa cho y ki~n kiem toan cua chung toi.

A member firm of Ernst & Young Global Limited



EY
Y kien cue Kiem toen vien

Building a better
working world

Theo y kien cua chunq toi, bao cao tai chfnh da phan anh trung thuc va hop 1'1,tren cac khfa canh
tronq yeu, tlnh hlnh tai chfnh cua Cong ty VaGnqay 31 thanq 12 narn 2015, cOngnhu ket qua heat
dong kinh doanh va tlnh hlnh luu chuyen tien t$ cho narn tal chfnh ket thuc cunq nqay phu hop voi cac
Chuan muc ke toan Viet Nam, Che do ke toan doanh nqhiep Vi$t Nam va cac quy dinh phap 1'1c6 lien
quan den viec lap va trlnh bay bao cao tai chfnh.

Hr..;./i::dI'lIl1ai

Ph6 ong Giarn d6c
Giay CNBKHN kiem toan
se. 1575-2013-004-1

Boan Thi Thu Thuy
Kiem toan vien
Giay CNBKHN kiern toan
se. 1070-2013-004-1

Thanh ph6 He)Chf Minh, Vi$t Nam

Ngay 22 thang 3 nam 2016

A member firm of Ernst & Young Global LImited
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Cong ty Co phan Xi mang Ha Tien 1

THUY~T MINH BAo cAo TAl CH[NH (tiep theo)
vao nqay 31 thanq 12 narn 2015 va cho narn tal chfnh k~t thuc cung ngay

B09-0N

3. TOM TAT cAc cHiNH SACH KE ToAN CHU YEU (ti~p theo)

3.17 Thue (tiep theo)
Thue thu nht;Jphoan If)i (ti~p theo)
Thu~ thu nhap hoan lai phai tra duoc ghi nhan cho tat ca cac khoan chenh I$ch tarn thai
chiu thue, ngo<;litn) thue thu nhap hoan lal phai tra phat sinh tLl'ghi nhan ban dau cua mot
tai san hay no phai tra tLl' mot giao dich rna giao dich nay khon~ c6 anh hU'ang d~n 100i
nhuan k~ toan hoac 100inhuan tfnh thu~ thu nhap (hoac 10tfnh thue) t<;lithai diem phat sinh
giao dich.
Tai san thue thu nhap hoan lai can dU'O'cghi nhan cho tat ca cac chenh I$ch tarn thai duoc
khau tnr, gia trj dU'O'ckhau trLl'chuyen sang cac ky sau cua cac khoan 10tfnh thu~ va cac
khoan U'udai thu~ chU'asl) dl,mg,khi ch~c ch~n trong tU'O'nglai se c6 100inhu$n tfnh thu~ de
sl) dl,mg nhiing chenh I$ch t<;lmthai dU'O'ckhau trLl',cac khoan 10tfnh thu~ va cac U'udai
thu~ chU'asl) dl,mgnay, ngo<;litrLl'tai san thu~ thu nh$p hoan I<;Iiphat sinh tLl'ghi nh$n ban
dau cua .mot tai san h<;l$cnO'phai tra tLl' mot giao d_ichma giao djch _naykhon~ c6 anh
hU'ang den 100inhu$n ke toan ho$c 100inhu$n tfnh thue thu nh$p (ho$c 10tfnh thue) t<;lithai
diem phat sinh giao djch.
Gia trj ghi so cua tai san thu~ thu nh$p hoan l<;Iiphai dU'O'cxem xet l<;Iivao ngay k~t thuc ky
k~ toan nam va phai giam gia trj ghi so cua tai san thu~ thu nh$p hoan l<;Iid~n mLrcbao dam
ch~c ch~n c6 du 100inhu$n tfnh thu~ cho phep 100ifch cua mot phan hO$ctoan bOtai san
thu~ thu nh$p hoan l<;IidU'O'csl) dl,mg.Cac tai san thu~ thu nh$p hoan l<;IichU'adU'O'cghi
nh$n tm6'c day dU'O'cxem xet l<;Iivao ngay k~t thuc ky k~ toan nam va dU'O'cghi nh$n khi
ch~c ch~n c6 du 100inhu$n tfnh thu~ trong tU'O'nglai de c6 the sl) dl,mgcac tai san thu~ thu
nh$p hoan l<;IichU'aghi nh$n nay.
Tai san thu~ thu nh$p hoan l<;Iiva thu~ thu nh$p hoan l<;Iiphai tra dU'O'cxac djnh theo thu~
suat dl,J'tfnh se ap dl,mgcho ky k~ toan nam khi tai san dU'O'cthu hoi hay nO'phai tra dU'O'c
thanh toan, dl,J'atren cac mLrcthu~ suat va lu$t thu~ c6 hi$u Il,J'Cvao ngay k~t thuc ky k~
toan nam.
Thu~ thu nh$p hoan I<;IidU'O'cghi nh$n vao bao cao k~t qua hO<;ltdong kinh doanh ngo<;litrLl'
tmang hOOpthu~ thu nh$p phat sinh lien quan d~n mot khoan ml,lCdU'O'cghi th~ng vao von
chu sa hiiu, trong trU'ang hoopnay, thu~ thu nh$p hoan l<;IicOngdU'O'cghi nh$n trl,J'cti~p vao
von chu sa hiiu.
Cong ty chi dU'O'cbu trLl'cac tai san thu~ thu nh$p hoan l<;Iiva thu~ thu nh$p hoan l<;Iiphai tra
khi Cong ty c6 quyen hoopphap dU'O'cbu trLl'giiia tai san thu~ thu nh$p hi$n hanh v6'i thu~
thu nh$p hi$n hanh phai nop va cac tai san thu~ thu nh$p hoan l<;Iiva thu~ thu nh$p hoan l<;Ii
phai tra lien quan t6'i thu~ thu nh$p dU'O'cquan 19bai cung mot cO'quan thu~ doi v6'i cung
mot dO'nvj chju thu~; ho$c Cong ty dl,J'djnh thanh toan thu~ thu nh$p hi$n hanh phai tra va
tai san thu~ thu nh$p hi$n hanh tren cO'sa thuan ho$c thu hoi tai san dong thai v6'i vi$c
thanh toan nO'phai tra trong tLl'ngky trong tU'O'nglai khi cac khoan trQng y~u cua thu~ thu
nh$p hoan l<;Iiphai tra ho$c tai san thu~ thu nh$p hoan l<;IidU'O'cthanh toan hO$cthu hoi.

3.18 Cong c!-, til; chinh
Ghi nht;Jnban a~u va trinh bay
Tai san tai chfnh
Theo ThOngtU'so 210/2009/TT-BTC do BOTai chfnh ban hanh ngay 6 thang 11 nam 2009
hU'6'ngdan ap dl,lng Chuan ml,J'Ck~ toan Quoc t~ ve trlnh bay bao cao tai chfnh va thuyM
minh thong tin doi v6'i cac cong Cl,ltai chfnh a Viet Nam ("Thong tU'210"), tai san tai chfnh,
cho ml,lCdfch thuy~t minh trong bao cao tai chfnh, dU'O'cphan IO<;limot cach phu hOOpthanh
tai san tai chfnh dU'O'cghi nh$n theo gia trj hoop19thong qua bao cao k~t qua hO<;ltdong kinh
doanh, cac khoan cho vay va pMi thu, cac khoan dau tU'giii d~n ngay dao h<;lnva tai san
tai chfnh san sang de ban. Cong ty quy~t djnh vi$c phan IO<;licac tai san tai chfnh nay t<;li
thai diem ghi nh$n ban dau.
T<;Iithai diem ghi nh$n ban dau, tai san tai chfnh dU'O'cxac djnh theo nguyen gia cong v6'i
chi phf giao djch trl,J'cti~p c6 lien quan.
Cac tai san tai chfnh cua Cong ty bao gam tien, cac khoan phai thu kMch hang, phai thu
khac va cac khoan dau tU'tai chfnh ng~n h<;lnva dai h<;ln.
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Cong ty Co phan Xi mang Ha lien 1 B09-0N

THUY~T MINH BAa cAo TAl CHiNH (tiep theo)
vao nqay 31 thanq 12 narn 2015 va cho narn tal chinh ket thuc cung ngay

3. TOM TAT cAc cHiNH SACH K~ ToAN CHU Y~U (tiep theo)

3.18 Cong C4J tai chinh (tiep theo)

Ghi ntien ban c1~uva trinh bay (tiep theo)

NO'phai tra tai chinh

NO' phai tra tal chinh theo pharn vi cua Thong tU' 210, cho rnuc dich thuyet minh trong bao
cao tai chinh, duoc phan loai mot each phu hO'P thanh cac no phai tra tai chinh duoc ghi
nhan thong qua bao cao ket qua heat dong kinh doanh hoac cac khoan no phai tra tai chinh
duoc xac dinh theo gia tri phan boo Cong ty xac dinh vlec phan loai cac no phai tra tal chinh
thai diem ghi nhan ban dau.

Tat ca no phai tra tal chinh dU'O'cghi nhan ban dau theo nguyen gia tn) di cac chi phi giao
dich tn,J'ctiep c6 lien quan.

NO' phai tra tai chinh cua Cong ty bao gom cac khoan phai tra ngU'ai ban va cac khoan phai
tra khac va cac khoan vay ng~n va dai h~n.

Gia tri sau ghi nMn ban c1~u

Hien t~i, Thong tU' 210 khong c6 hU'cYngdan ve viec xac dinh I~i gia tri cua cac cong Cl,Jtai
chinh sau ghi nh~n ban dau. Do d6 gia tri sau ghi nh~n ban dau cua cac cong Cl,Jtai chinh
dang dU'O'cphan anh theo nguyen gia.

Bu tn) cac cong CI,I tai chfnh

Cac tai san tai chinh va nO' phai tra tai chinh dU'O'cbu tn) va gia tri thuan se dU'O'ctrlnh bay
tren bang can doi ke toan neu, va chi neu, Cong ty c6 quyen hO'Pphap thl,J'chien viec bu trCr
cac gia tri da dU'O'cghi nh~n nay va c6 'I dinh bu trCrtren cO'sa thuan, ho$c thu dU'O'ccac tai
san va thanh toan nO'phai tra dong thai.

.(

3.19 Thong tin thea b¢ ph~n
Mot bO ph~n 113mot hO'Pphan c6 the xac dinh rieng biet cua Cong ty tham gia vao viec cung
cap cac san pham ho$c dich Vl,Jlien quan (bo ph~n dU'O'cchia theo ho~t dong kinh doanh)
ho$c cung cap san pham ho$c dich Vl,Jtrong mot moi tmang kinh te Cl,Jthe (bo ph~n dU'O'c
chia theo khu Vl,J'Cdia 1'1).Moi mot bO ph~n nay chiu rui ro va thu dU'O'c100iich khac biet so
vcYicac bo ph~n khac.

Ho~t dong chinh cua Cong ty la san xuat va kinh doanh xi mang va cac san pham lien quan
den xi mango £)ong thai, ho~t dong san xuat kinh doanh cua Cong ty chu yeu dU'O'c thl,J'c
hien trong lanh tho Viet Nam. VI v~y, rui ro va ty suat sinh lai cua Cong ty khong bi tac dong
chu yeu bai nhCl'ng khac biet ve san pham ma Cong ty san xuat ra ho~c do Cong ty ho~t
dong t~i nhieu khu Vl,J'Cdia 1'1khac nhau. Do d6, Ban Tong Giam doc Cong ty nh~n dinh la
Cong ty chi c6 mot bO pMn theo ho~t dong kinh doanh va khu Vl,J'Cdia 1'1.Theo d6, thong tin
theo bo ph~n se khong trinh bay.

4. TIEN

VND
So cuoi nam So c1~unam

Tien m~t 437.038.071 296.772.523
Tien gui ngan hang 345.082.720.900 218.703.973.982

TONG CQNG 345.519.758.971 219.000.746.505
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---------------------------------------------------------- _.--------------------------

Cong ty Co phan Xi mang Ha lien 1

THUY~T MINH BAo cAo TAl CHfNH (tiep thea)
vao ngay 31 thang 12 narn 2015 va cho narn tal ehinh ket thuc cung ngay

BOg-ON

12. CHI PHi xAy DI,J'NGCO BAN DO DANG

s6 cuo! nem
VND

s6 c1~unem

Cac dl,l' an tai Blnh Phuoc
Dl,I' an dlJ'cyngbe>B.O.T Phu HCI'u
Cac dl,l' an tal Kien LlJ'O'ng
Khae

346.432.408.667
440.963.414.668
170.129.626.493
55.854.080.087

1.013.379.529.915

335.760.054.642
331.377.702.181
155.212.456.444
23.073.895.867

845.424.109.134TONG CQNG

13. CHI PHi DI VAY DU'Q'CVON HOA

Trang narn, Cong ty da von h6a chi phi lai vay la 3.809.004.613 VND. Cac khoan lai vay nay
nay phat sinh tCPkhoan vay nharn dau tu xay dl,l'ng dl,l' an dlJ'cyngbe>B.O.T Phu HCI'u.

14. PHAI TRA NGU'OI BAN vA NGU'OI MUA TRA TI~N TRU'OC

14.1 Phai tra ngU'6'iban ngan h{ln

VND
s6 cu6i nam s6 cJ{JU nsm

Gia tn s6 c6kh8
nang tra no ci« tn se c6kh8

nang tra no

Phai tra cho
ngLY&iban 662.720.186.421 662.720.186.421 731.877.658.901 731.877.658.901
Phai tra cho cac
ben lien quan
(Thuyet minh s6 29) 248.397.401.007 248.394.118.007 288.324.175.741 288.324.175.741

TONG CONG 911.117.587.428 911.117.587.428 1.020.201.834.642 1.020.201.834.642

14.2 NgU'6'imua tra tilm tnroc ngan h{ln

NglJ'CYimua tra tien trlJ'cYe
- Cong ty Co Phan V$t lieu xay dl,l'ng va

Trang tri noi that TP. Ho Chi Minh
- Cong ty Co phan Trang Tri
- KMe

Cae ben lien quan tra tien tmcYe
(ThuytJt minh 86 29)

TONG CQNG

VND
s6 cuoi ntim se c1~unem

30.633.159.242 25.179.883.853

9.167.363.482 3.826.797.581
4.170.858.530 5.008.666.790
17.294.937.230 16.344.419.482

6.317.113.019 7.366.710.623

36.950.272.261 32.546.594.476
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Cong ty Co phan Xi mang Ha Tien 1

THUY~T MINH sAo cAo TAl CHINH (tiE§ptheo)
vao nqay 31 thanq 12 narn 2015 va cho narn tai chinh kE§tthuc cunq ngay

S09-0N

15. THU~ vA cAc KHOAN PHAI NQP NHA NU'6'C

VND
So pMi tra So aa noo/

So aau nam trong nsm can tro trong nam So cuoi nem

Thue TNON
(Thuyet minh so
28.2) 71.103.650.583 220.333.913.289 223.328.767.198 68.108.796.674
Thue GTGT 19.987.731.020 305.442.661.559 287.583.914.258 37.846.478.321
Thue tal nguyen 5.796.557.053 34.440.714.797 31.218.458.956 9.018.812.894 ~
Thue thu nhap

bo

ca nhan 826.512.981 5.546.919.725 4.850.589.127 1.522.843.579
I

Thue xuat, R
nhap khau 17.135.524.976 17.135.524.976 :1
ThuE§,phikhac 2.551.351.140 59.710.114.807 58.309.285.778 3.952.180.169 \

TONG CQNG 100.265.802.777 642.609.849.153 622.426.540.293 120.449.111.637
1;1

~

16. CHI PHI PHAI TRA NGAN H~N

VND
So cuoi nem So aau nam

Lai vay phai tra nqan hang 71.104.742.986 82.355.669.139
Lai vay phai tra cho cac ben lien quan
(Thuyet minh so 29) 1.645.322.057 83.742.247.192
KMc 4.306.713.810 172.377.092.020

TONG CQNG 77 .056. 778.853 338.475.008.351

17. DOANH THU CHU'A THl,J'C HII~N NGAN H~N

Ooanh thu chua thvc hien ng~n han chu yeu the hien khoan doanh thu chua thuc hien phat
sinh tLi'chuonq trinh khach hang truyen thong.

18. PHAI TRA NGAN H~N KHAc

So cuoi nam
VND

So aau nam

Sao lanh thuc hien hoopdong
Chi phi tai tro qiao due
Khac

TONG CQNG

Trong a6:
PMi tra cac ben kMc
PMi tra esc ben lien quan (Thuyetminh so 29)

50.000.000.000
25.000.000.000
27.886.347.643

102.886.347.643

50.000.000.000
9.000.000.000

35.085.536.062

94.085.536.062

52.886.347.643
50. 000. 000. 000

35. 085. 536. 062
59. 000. 000. 000
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Cong ty ce phan Xi rnanq Ha Tien 1

THUY~T MINH BAo cAo TAl CHfNH (tiep theo)
vao ngay 31 thang 12 narn 2015 va cho narn tai chfnh ket thuc cung ngay

B09-0N

19. VAY

VND
s6 cu6i nem se oau nsm

Vay ngAn han 1.541.823.432.543 2.110.415.323.465
Vay ngim han tLl'ngan hang (Thuy~t minh s6 19.1) 796.225.610.115 1.402.537.490.013
Vay dai han ngan hang den han tra
(Thuy~t minh s6 19.2) 742.597.822.428 704.877.833.452
Vay dai han cac ben lien quan den han tra
(Thuy~t minh s6 19.3) 3.000.000.000 3.000.000.000

Vay dai han 4.417.023.812.778 5.097.134.755.677 \,
Vay dai han ngan hang (Thuy~t minh s6 19.2) 4.343.367.230.306 5.019.478.173.205 (

Vay dai han cac ben lien quan \e
(Thuy~t minh s6 19.3) 73.656.582.472 77.656.582.472

N
TONG CQNG 5.958.847.245.321 7.207.550.079.142

"
Tinh hinh tang giam cae khoan vay niw sau: 't

VND
Vay ngtm hen Vay dai hen

So dau narn 2.110.415.323.465 5.097.134.755.677
Tien thu tLl' di vay 4.454.691.892.959 117.186.093.060
Ket chuyen vay dai han den han tra 762.310.835.585 (762.310.835.585)
Tien chi tra no goc vay (5.777.318.892.452)
Chenh tech ty gia hoi doai do danh gia lai
so du' cuoi narn c6 goc ngo~i t$ (8.275.727.014) (34.986.200.374)

So cuoi nam 1.541.823.432.543 4.417.023.812.778

s6 c6 kha nang tra nO' 1.541.823.432.543 4.417.023.812.778

19.1 Vay ngan hf[Jnngan hang

Cac khoan vay ng~n h~n ngan hang cua Cong ty nham ml,lC dfch bo sung nhu cau von lU'u
dong. Cac khoan vay nay c6 thai h~n sau (6) thang ke tLl' ngay giai ngan va chiu li3i suat
theo li3i suat thea thu~n. Chi tiet cac khoan vay ng~n h~n dU'O'ctrinh bay nhU' sau:

VND
s6 cu6i nam

Ngan hang ThU'O'ng m~i Co phan Ngo~i ThU'O'ngVi$t Nam
("Vietcombank") - Chi nhanh Thanh pho He Chf Minh (*)
Ngtm hang ThU'O'ngm~i Co phan Cong thU'O'ngVi$t Nam
(UVietinbank") - Chi nhanh Thanh pho He Chf Minh (**)
Vietinbank - Chi nhanh Kien Giang (**)
Ngan hang Dau tU' va Phat trien Vi$t Nam (UBIOVU)_
Chi nhanh Sa Giao Oich II (*)
Ngan hang Ban Vi$t (***)

TONG CQNG

279.921.210.735

234.402.105.619
112.339.128.855

138.775.668.291
30.787.496.615

796.225.610.115

(*) Cac khoan vay ng~n h~n nay c6 cung tai san the chap vai cac khoan vay dai h~n
(Thuy~t minh s6 19.2);

(**) Day la cac khoan vay ng~n hc;1nUn chap; va

(***) Khoan vay nay dU'O'cthe chap bang mot so nguyen v~t li$u chfnh .
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Cong ty Co phan Xi mang Ha Tien 1 B09-DN

THUY~T MINH BAa cAo TAl CHiNH (tiep theo)
vao nqay 31 thanq 12 narn 2015 va cho narn tai chfnh ket thuc cLIng nqay

19. VAY (tiep theo)

19.2 Vay dai h9n ngan hang

Chi tiet cac khoan vay dai han nqan hang duoc trinh bay nhu' sau:

s6 cuo! nem Ngayaao hen

VND

BIDV - Chi nMnh S& Giao diet: /I (i)

Khoan vay 56 1 95.987.499.987 Ngay 15 thanq 8 .1,

narn 2021 )
Khoan vay 56 2 109.512.500.000 Ngay 15 thang 8 IN

narn 2021 )1
Khoan vay 56 3 79.400.000.000 Ngay 1 thanq 4 I~nam 2022

Khoan vay 56 4 110.126.319.220 Ngay 22 thanq 6 "'I'
nam 2020 l:I:

Vay hqp von cue 9 chi nMnh ngan hang 1.593.933.888.970 Ngay 26 thanq 10
thuang mei do BIDV- narn 2022
S& Giao aict: /I lam atJum6i (ii)

Ngan hang Societe Generele (iii)

Khoan vay 56 1 647.412.576.386 Ngay 7 thanq 11
narn 2019

Khoan vay 56 2 286.486.063.201 Ngay 28 thang 2
narn 2020

Khoan vay 56 3 144.546.798.714 Ngay 26 thanq 2
narn 2020

Vietinbank - Chi nMnh Kien Giang (iv)

Khoan vay 56 1 438.399.887.508 Ngay 7 thang 12
narn 2020

Khoan vay 56 2 204.290.000.000 Ngay 7 thanq 12
narn 2020

Khoan vay 56 3 95.054.309.367 Ngay 7 thanq 12
nam 2020

Ngan hang PMt tri~n Vi~t Nam (v) 205.909.204.157 Ngay 30 thang 12
nam 2018

Vietcombank - Chi nMnh Kien Giang (vi)

Khoan vay 56 1 86.083.398.617 Ngay 8 thang 5
nam 2018

Khoan vay 56 2 52.400.000.000 Ngay 24 thang 12
nam 2018

Ngan hang Calyon (vii)

Khoan vay 56 1 499.338.652.738 Ngay 30 thang 6
nam 2021

Khoan vay 56 2 159.260.414.642 Ngay 30 thang 6
nam 2021
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Cong ty Co phan Xi mang Ha Tien 1

THUY~T MINH sAo cAo TAl CHfNH (tiep theo)
vao ngay 31 thanq 12 nam 2015 va cho narn tai chinh ket thuc cling ngay

B09-0N

19. YAY (tiep theo)

19.2 Vaydai nen ngim hang (tiep theo)

Chi tiet cac khoan vay dai han ngan hang duoc trinh bay nhir sau: (tiep theo)

s6 cuot nem
VND

Ngay aao hen

Vay hop von cue 2 chi ntienh ngan hang
thu'O'ngmei do BIDV - Chi nnenn KMnh Hoe
lam atJu m6i (viii)

Khoan vay so 1

a

156.183.008.740 Ngay 25 thanq 4
narn 2020

Ngay 25 thanq 4
narn 2020

Khoan vay so 2 121.640.530.487

TONG CQNG 5.085.965.052.734

Trang nc:
Vay de! hen aen tien tra 742.597.822.428
Vay dai ben 4.343.367.230.306

(i) Muc dich cua khoan vay so 1, 2 va 3 nharn tai tro vlec xay dl,J'ngTram nghien Phu HCPu
toa lac tai ouan 9, Thanh pho Ha Chi Minh. Dl,J'an nay ta tai san the chap cho khoan
vay. Thai gian vay la 18 narn voi lai suat thea thuan.

Muc dich cua khoan vay so 4 nham tai trO' chi phi dau tU' dl,J'an dU'ang bo Phu HCPu
S.O.T. Cong ty da the chap quyen thCra ke chu dau tU' dU'ang b¢ PM HCPuS.O.T (bao
gam quyen thu phi) va cac quyen tai san khac pMt sinh tCrdl,J'an dU'ang b¢ Phu HCPu
S.O.T. Ngoai ra, khoan vay nay dU'O'cTong Cong ty Cong nghi$p Xi mang Viet Nam da
bao lanh tra nO'thay ca goc va lai. Thai gian vay la 5 nam v&i lai suat thea thu~n.

(ii) Ml,Jc dich cua khoan vay nay nham tai trO' viec xay dl,J'ng Nha may Xi mang Sinh
PhU'&c va Trc;lm nghien Phu HCPu,toa Ic;lCtc;liThi xa Sinh Long, Tinh Sinh PhU'&c va tc;li
Qu~n 9, Thanh pho Ha Chi Minh. Dl,J'an nay cOng la tai san the chap cho khoan vay.
Thai gian vay la 18 nam v&i lai suat thea thu~n.

(iii) Ml,Jcdich cua khoan vay nay nh~m tai trO'g6i thiet bi so 1 cua Dl,J'an Nha may Xi mang
Sinh PhU'&c. Cac khoan vay nay dU'O'cbao lanh b&i So Tai chfnh. Thai hc;lnvay la 13
nam v&i lai suat EURISOR 6 thang va USOR sau (6) thang c¢ng lai suat bien.

(iv) Ml,Jcdfch cua cac khoan vay nay nham tai trO'cho Dl,J'an Ha Tien 2.2. Tai san the chap
cho cac khoan vay nay la quyen SLr dl,Jngdat thue v&i dien Uch 7.243.385 m2, tai san
g~n lien tren dat toa Ic;lCtc;liThi tran Kien LU'O'ng,Tinh Kien Giang. Thai hc;lnvay la 13
nam v&i lai suat thea thui;ln.

(v) Ml,Jcdfch cua cac khoan vay nay nham tai trO' cho Dl,J'an Ha Tien 2.2 toa Ic;lCtc;liThi
tran Kien LU'O'ng,Tinh Kien Giang. Dl,J'an nay cOng la tai san the chap cho khoan vay.
Thai hc;lnvay la 11 nam v&i lai suat thea thu~n.

(vi) Ml,Jcdich cua cac khoan vay nay nham tai trO' vi$c xay dl,J'ngDl,J'an Tr<,lmnghien Long
An toa Ic;lCtc;liHuy$n Sen LLI'C,Tinh Long An. Dl,J'an nay cOng la tai san the chap cho
khoan vay. Thai gian vay la 11 nam v&i lai suat thea thu~n.

(vii) Ml,Jcdich cua cac khoan vay nay nh~m tai trO'vi$c xay dl,J'ngDl,J'an Ha Tien 2.2 toa Ic;lC
tc;liThi tran Kien LU'O'ng,Tinh Kien Giang. Cac khoan vay nay dU'O'cbao lanh b&i So
Tai chinh. Thai hc;lnvay la 13 nam v&i lai suat EURISOR 6 thang cong lai suat bien.

(viii) Ml,Jcdich cua cac khoan vay nay nh~m tai trO'vi$c tiep nhi;ln Dl,J'an Trc;lm nghien Cam
Ranh toa Ic;lCtc;liThanh pho Cam Ranh, Tinh KMnh Hoa. Dl,J'an nay cOng la tai san
the chap cho khoan vay. Thai gian vay la mU'ai (10) nam v&i lai suat thea thu~n.
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Cong ty Co phan Xi mang Ha lien 1

THUY~T MINH BAo cAo TAl CHiNH (tiep theo)
vim nqay 31 thanq 12 narn 2015 va cho narn tai chinh k~t thuc cung ngay

19. VAY (ti~p theo)

19.3 Vay diJi hfJn tiP cae ben lien quan

s6 cuoi nsrn

VND

Cong ty Tai chinh Co phan Xi rnanq ("CFC") 59.088.008.865

Tong Conq ty Cong nqhiep Xi mang
Vi$t Nam ("VICEM")

TONG CQNG

Trang ao:
Vay dai lien ci~n nen tra
Vay aei hen

17.568.573.607

76.656.582.472

3.000.000.000
73.656.582.472

B09-0N

Ngay ciao tien

Ngay 26 thanq 4
narn 2020

Ngay 25 thanq 4
narn 2020

£)ay 113 cac khoan vay tin chap dung de tai tro viec xay dl)'ng Ol)' an Tram nghiE§nCam
Ranh. Thai gian vay tU'O'ngung 113 7 narn 6 thanq va 10 narn, voi lai suat thea thuan.

20. oV' PHONG PHAI TRA

s6 cuo! nem

0., phong phai tra ngoinhan
Phi cap quyen khai thac khoanq san
Chi phi lien quan d~n viec di dai
Tram nghiE§nrno eoc (*)

51.866.723.166
32.457.499.416

19.409.223.750

0., phong phai tra dai han
Phi phuc hoi rnoi trU'ang

5.883.800.194
5.883.800.194

57.750.523.360TONG CQNG

VND
se ci~u nsm

51.487.998.567
51.487.998.567

5.012.014.583
5.012.014.583

56.500.013.150

(*) K~ hoc;tch di dai Trc;tm nghien Thu £)uc dU'Q'c thl)'c hi$n theo Quy~t dinh so
86/2010/Q£)/TTg do Thu tU'6'ng Chinh phu ban hanh vao ngay 22 thang 12 nam
2010 va Thong bao so 769/TB-VP do Oy ban nhan dan Thanh Pho thong bao d~n
Cong ty ngay 5 thang 10 nam 2015.
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Cong ty Co phan Xi mang Ha Tien 1

THUY~T MINH BAa cAo TAl CHiNH (tiep theo)
VaGngay 31 thanq 12 narn 2015 va cho nam tai chinh ket thuc cung ngay

B09-DN

21. VON CHU so' HlfU (tiep theo)

21.2 Co phieu

So cuo! nam So aau nam

SolU'Q'ng VND SolU'Q'ng VND

Co phi~u da dU'Q'cduy~t 318.000.000 3.180.000.000.000 318.000.000 3.180.000.000.000

Co phi~u da phat hanh
Co phitw aa phat benh va
auoc gop von aayau

Co phieu pho thong 318.000.000 3.180.000.000.000 318.000.000 3.180.000.000.000

Co phi~u quy
Co phieu pho thong 48.000 480.000.000 48.000 480.000.000

Co phleu dang lU'u hanh
Co phieu pho thong 317.952.000 3.179.520.000.000 317.952.000 3.179.520.000.000

22. DOANH THU

22.1 Doanh thu ban hang va cung cap dicn v41

Tong doanh thu

Trang a6:
Xi mang, clinker
vire x! mang xay dl,mg, g<;lchceo toei, cat,
v~t li~u ptu) va cac dich VI,I

cac khoan giam triP doanh thu
Chiet khfJu thuong mei

Doanh thu thuan

Trang ao:
Xi mang, clinker
voe xi mang xay dl,mg, g<;lchcac toei, cat,
v~t li~u phl,l va cac oicn VI,I

Trong a6:
Doanh thu voi cac ben kMc
Doanh thu vai cac ben lien quan

32

Nsm nay
VND

Nam truoc

8.001.188.091.758 7.043.112.350.206

7.815.578.275.683 6.894.310.687.448

185.609.816.075 148.801.662.758

(392.738.197.205) (285.025.142.717)
(392.738.197.205) (285.025.142.717)

7.608.449.894.553 6.758.087.207.489

7.422.877.133.478 6.609.336.268.731

185.572.761.075 148.750.938.758

7.439.461.951.659 6.672.548.672.102
168.987.942.894 85.538.535.387



Cong ty Co phan Xi mang Ha Tien 1 B09-0N

THUY~T MINH sAo cAo TAl CHiNH (tiep theo)
vao ngay 31 thang 12 narn 2015 va cho narn tai chinh ket thuc cung ngay

22. DOANH THU (tiep theo)

22.2 Doanh thu noet d{)ng tai chinh

VND
Nem nay Nem truce

Lai chenh lech ty gia h6i deal 63.584.295.198 263.802.823.961
Lai tien gl)i nqan hang 2.233.341.547 2.873.701.453
Thu nhap tl1 co tuc 1.981.653.000 1.308.657.200

Khac 31.172.705.619 23.621.318.892

TONG CQNG 98.971.995.364 291.606.501.506
.1

11
23. GIA VON HANG BAN vA D!CH vu CUNG cAp

VND
,1
~

Nam nay Nem truoc

Gia v6n cua xi mang, clinker 5.751.469.317.851 5.226.325.733.983
Gia v6n cua vCraxi mang xay dl,mg,
qach cac loai, cat, vat lieu phu va cac dich vu 182.935.344.050 198.062.027.946

TONG CQNG 5.934.404.661.901 5.424.387.761.929

24. CHI PHi BAN HANG vA CHI PHi QUAN LV DOANH NGHlep

Nem nay
VND

Nem truce

Cae khoan chi phi ban hang phat sinh
trong narn
Chi phi nhan vien
Chi phi dich Vl,l thue nqoai
ChlJ'O'ng trinh khuyen rnai va khach hang
truyen th6ng
cac chi phi khac

cac khoan chi phi quan Iy doanh nghi~p
phat sinh trong nam
Phan bo 100ithe kinh doanh va
gia trj thlJ'O'ng hi$u
Chi phi nhan vien
Chi phi dich Vl,l thue ngoai
Cae chi phi khac

TONG CQNG

85.717.896.929 321.102.905.652
36.160.502.716 29.988.480.783
26.102.900.378 25.554.049.003

231.927.038.890
23.454.493.835 33.633.336.976

282.054.859.279 164.217.124.827

107.834.853.996 53.917.427.004
53.904.070.428 42.176.331.393
41.535.206.515 26.956.440.095
78.780.728.340 41.166.926.335

367.772.756.208 485.320.030.479
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C6ng ty Co phan Xi mang Ha lien 1 BOg-ON

THUY~T MINH BAa cAo TAl CHiNH (tiep theo)
vao ngay 31 thanq 12 narn 2015 va cho nam tai chlnh ket thuc cunq ngay

25. CHI PHi TAl CHiNH

VND
Nem nay Nam truoc

Chi phi lai vay 416.658.026.801 522.707.830.704
Dl,J'phang (hoan nhap dl,J'phonq)
giam qia ChLl'ngkhoan kinh doanh va
cac khoan d~lUtu gop von 23.959.984.700 (1.406.004.400)
Chiet khflu thanh toan 17.855.043.931 13.173.246.960
La chenh lech ty gia hoi doai 5.268.352.699 211.220.368.561

TONG CQNG 463.741.408.131 745.695.441.825

I
26. THU NH~P vA CHI PHi KHAc

VND ~
Nam nay Nam truce

Thu nh~p khac 10.274.968.927 9.653.054.844
Lai phat sinh tLl'danh gia I~i tai san dem dau tu 9.068.834.221
Thu tLl'thanh Iy tal san 679.268.109 12.090.909
Khac 526.866.597 9.640.963.935

Chi phi khac (1.648.201.135) (8.247.694.929)
Khau hao cua tal san ngLl'ngsl} dl,lng (457.428.579) (2.455.864.281)
Chiphlkhac (1.190.772.556) (5.791.830.648)

GIA TR! THUAN 8.626.767.792 1.405.359.915

27. CHI PHi SAN XUAT vA KINH DOANH THEO Y~U TO

VND
Nem nay Nem truoc

Chi phi nguyen lieu, vat lieu 4.036.745.450.923 3.869.177.962.839
Chi phi nhan cong 591.451.714.381 495.660.744.915
Chi phi khau hao va hao man tai san co dinh 618.386.231.931 636.655.557.042
Chi phi dich VI,I mua nqoai va chi phi khac 901.924.647.960 975.009.010.310

TONG CQNG 6.148.508.045.195 5.976.503.275.106

28. THU~ THU NH~P DOANH NGHlep

Thue suat thue TNDN ap dl,lngcho Cong ty trong narn hien hanh la 22% thu nhap chiu thue.
Thue suat thue TNDN nam 2016 la 20% thu nMp chiu thue.

Cac bao cao thue cua Cong ty se chiu Sl,J'kiem tra cua cO'quan thue. Do vi$c ap dl,lng lu$t
va cac quy dinh ve thue doi voi cac lo~i nghi$p VI,I khac nhau co the dU'Q'Cgiai thlch theo
nhieu cach kMc nhau, so thue dU'Q'ctrinh bay tren bao cao tai chlnh co the se bi thay doi
theo quyet dinh cuoi cung cua cO'quan thue.
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Cong ty Co phan Xi mang Ha Tien 1

THUYt:T MINH BAo cAo TAl CHfNH (tiep theo)
vao ngay 31 thanq 12 narn 2015 va cho narn tal chinh ket thuc cunq nqay

28. THUt: THU NH~P DOANH NGHlep (tiep theo)

28.1 Chi phi thue TNDN

Chi phi thue TNON hien hanh
8ieu chTnh thue TNON trich thieu narn trvoc
Thu nhap thue thu nhap hoan lai

TONG CQNG

Nam nay

218.893.558.258
1.440.355.031

(8.898.572.672)

211.435.340.617

B09-0N

VND
Nam truoc

90.766.718.283

90.766.718.283

28.2 Thue TNDNhi~n hanh
Thue TNON hi$n hanh phai tra du'oc xac dinh dua tren thu nhap chiu thue cua narn hien tal.
Thu nhap chiu thue cua Cong ty khac vcYithu nhap duoc bao cao trong bao cao ket qua
heat dong kinh doanh VI thu nhap chiu thue khong bao gbm cac khoan rnuc thu nhap chiu
thue hay chi phi duoc khau tn; cho rnuc dich tinh thue trong cac ky ke toan khac va cOng
khong bao gbm cac khoan ml,lC khong phai chiu thue hay khong dU'Q'c kh~u trLl' cho ml,lC
dich tinh thue.

Thue TNON hi$n hanh phai tra cua Cong ty dU'Q'ctinh theo thue su~t da ban hanh den ngay
ket thuc ky ke toan nam.

OU'cYiday la doi chieu lQ'i nhu$n thuan tmcYc thue va thu nh$p chiu thue:

LQ'i nhu~n k6 toan trwac thu6

Cae aieu ehinh:
Chi phi phai tra
Thu nh$p co t(J'c
Phan bo chenh I$ch ty gia hoi doai theo cO'
sO>tinh thue da trLl' trong cac nam tmcYc
La chenh I$ch ty gia hoi doai chU'a thl,J'chi$n
da tinh thue trong cac nam tmcYc
Khac

Thu nh~p chiu thu6 wac tinh

Chi phi thue TNON hi$n hanh U'cYctinh
Dieu chTnh thue TNON trich thieu nam trU'cYc

Chi phi thu6 TNDN hi~n hitnh wac tinh

Thue TNON phai tra (tra thLl'a) dau nam
Thue TNDN da nop trong nam

Thu6 TNDN phai nQp cu6i nam

Trang a6:
Thue TNDN pMi n¢p (Thuyet minh s6 15)
Thue TNDN tra thua
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Nam nay

950.129.831.469

44.502.036.942
(1.981.653.000)

2.320.503.943

994.970.719.354

218.893.558.258
1.440.355.031

220.333.913.289

69.490.005.375
(221.715.121.990)

68.108.796.674

68. 108.796.674

VND
Nam trU'&e

395.695.834.677

(1.308.657.200)

48.389.554.036

(35.350.970.998)
5.150.231.680

412.575.992.195

90.766.718.283

90.766.718.283

(3.315.267.045)
(17.961.445.863)

69.490.005.375

71.103.650.583
(1.613.645.208)



Cong ty Co phan Xi rnanq Ha Tien 1

THUY~T MINH BAo cAo TAl CHiNH (tiep theo)
VaGnqay 31 thanq 12 narn 2015 va cho narn tal chlnh ket thuc cunq ngay

B09-0N

28. THUe THU NH~P DOANH NGHlep (tiep theo)

28.3 tnu« thu nh{lp hoiin 19;
Conq ty da ghi nhan mot so tai san thue thu nhap hoan lai va thue thu nh$p hoan lai phai tra
voi cac bien dong trong narn bao cao va narn truce nhu sau:

Bang can 66i kfi toen

VND
Bao ceo ket qua hoe: 6¢ng

kinh doanh
s6 cuo! nem s6 6~u nam Nem nay Nem truce

Chi phi phai tra 8.900.407.388
Lai chenh lech ty qia
hoi doai chua thuc hien
do danh gia Iai cac
khoan muc tie!n te c6
goc ngoc;t·it$· (1.834.716) _

Tal san thu6 thu nhap
hoan I~i thuan . 8.898.572.672 =====

Thu nh{lp thue thu nh{lp hoan /lfli

- 8.900.407.388

(1.834.716)

8.898.572.672
=====

29. NGHlep vu VOl cAc BEN LIEN QUAN

cec 6i~u ki~n va 6i~u khoan cva cac giao dich voi cac ben lien quan

Cac nghi$p Vl,Jvoi cac cong ty c6 lien quan bao gam tat ca cac nghi$p Vl,JdU'Q'cthl,l'c hi$n
voi cac cong ty ma Cong ty c6 moi lien ket thong qua quan h$ dau tU', nh$n dau tU' ho~c
thong qua mot nha dau tU' chung va do d6 se la thanh vien cua cung mot cong ty. Cac
nghi$p Vl,Jban hang va mua hang voi cac ben lien quan dU'Q'cthl,l'c hi$n dl,l'a tren cac diElu
khoan da dU'Q'cthea thu$n trong hQ'p dong.

Cac ben lien quan cua Cong ty phan Ian la cac dO'n vi thanh vien trong cung T6ng Cong ty
Cong nghi$p Xi mang Viet Nam.
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Cong ty Co phan Xi manq Ha Tien 1

THUY~T MINH BAa cAo TAl CHiNH (tiep theo)
vao ngay 31 thanq 12 narn 2015 va cho narn tai chinh k~t thuc cunq nqay

29. NGHlep Vl,Jval cAc BEN LIENQUAN (ti~p theo)

Cac nqhiep VI) tronq y~u voi cac ben lien quan trong narn diroc trinh bay nhu sau:

Ben lien quan M6i quan h~

Tong Cong ty Conq nqhiep Xi rnanq Viet Nam Conq ty me

Conq ty Co phan Xi rnanq Mien Trung

Conq ty Co phan Xi rnanq Vicem But San

Ben lien quan

Ben lien quan

Conq ty TNHH Xi rnanq Holcim Vi$t Nam

Cong ty Co phan Van tai Ha Tien

Ben lien quan

Ben lien quan

Conq ty Co phan Vicem Thach cao Xi mang

Cong ty Co phan Xi rnanq Blm San

Ben lien quan

Ben lien quan

Cong ty Co phan Bao bl Ha Tien

Conq ty Tai chinh Co phan Xi mang

Conq ty Co phan Xi mang Vicem Hoang Mai

Ben lien quan

Ben lien quan

Ben lien quan
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NQi dung nghi~p VI) Namnay

Chi phi tU'van 55.845.016.030
Ban xi rnanq 8.702.519.530

Chi phi lai vay 1.246.880.711
Dich VI) khac 483.974.762
Ban clinker

H$ th6ng 16 nung
Chi phi ho tro 1.800.000.000

Phi gia conq xi mang 2.684.649.000

Ban cat 156.450.000

Ban cat va clinker 154.650.708.764

Chi phi van chuyen 164.599.905.443
Cung cap dich VI) 289.278.720

Mua thach cao 8.271.638.952

Mua clinker 5.918.752.842
Ban cat, clinker

va gia conq xi mang 954.179.639

Mua va bao 7.826.380.879

Chi phi lai vay 5.762.677.259

Ban cat 175.595.455

B09-0N

VND
Nam tnroc

39.677.182.238
14.439.005.687
1.246.880.713
1.151.658.590

229.046.996.076
6.476.903.082
5.500.000.000

152.633.182

61.270.228.848

169.671.115.343
250.354.531

3.791.201.400

17.943.283.456

7.095.775.195

23.648.844.107

7.098.706.378

1.806.483.808



Cong ty Co phan Xi rnanq Ha Tien 1

THUYET MINH BAa cAo TAl CHiNH (tiep theo)
vao ngay 31 thanq 12 narn 2015 va cho narn tai chinh k~t thuc cunq ngay

29. NGHlep vu VOl cAc BEN LIEN QUAN (tiep theo)

Cac nghi$p Vl,J tronq y~u vai cac ben lien quan trong narn duoc trlnh bay nhu sau: (ti~p theo)

Ben lien quan

Conq ty TU' van £)~IUtu Phat trien Xi mang

Cong ty Co phan Xi mang Vicem Hai Van

Cong ty TNHH Mot thanh vien Xi mang Vicem Hai Ph6ng

Vi$n Cong ngh$ Xi rnanq Vicem

Cong ty TNHH MTV Xi mang Vicem Hoang Thach

Cong ty TNHH MTV Xi rnanq Vicem Tam £)i$p

Cong ty Co phan Vicem Bao bi But SO'n

Conq ty Co phan Thuonq mai Dich Vl,J
Vcflntai Xi rnanq Hai Ph6ng

Tnronq Trung cap Nghe Ky Thuat Xi mang

Xi nqhiep Tieu thu va Dich Vl,J Vicem Hoang Thach

Cong ty Co phan Vicem VLXD Da Nang

Cong ty Co phan Vicem Bao bi Hai Ph6ng

M6i quan h~

Ben lien quan

Ben lien quan

Ben lien quan

Ben lien quan

Ben lien quan

Ben lien quan

Ben lien quan

Ben lien quan

Ben lien quan

Ben lien quan

Ben lien quan

Ben lien quan

38

NQi dung nghi~p VI,I Nsm nay

Phi tU'van 3.167.161.805

Ban cat 18.818.182
Phi gia conq 1.873.090.910

Chi phi quanq cao 500.000.000
Ban cat 138.634.365

Mua clinker

Phidaot<;lo 451.340.000

Ban cat 175.200.000

Ban cat 154.513.000

Ban xi rnanq 5.118.035.183

Chi phi van chuyen 8.736.997.074

Phi dao tao 344.020.000

Mua clinker 126.332.954.490

Chi phi dl,J'an
Mua va bao

30.780.990.714

Mua va bao

B09-DN

VND
Nem truce

2.489.596.510

18.545.455

136.613.454
15.360.287.087

494.496.000

216.409.091

152.486.136

114.320.000

23.606.076.060

27.853.935.200



Cong ty Co phan Xi rnanq HtJTien 1

THUY~T MINH BAa GAo TAl GHiNH (tiep theo)
vao ngay 31 thanq 12 narn 2015 va cho narn tai chinh ket thuc cunq ngay

29. NGHlep VI) VOl cAc BEN LIEN QUAN (tiep theo)

Vao ngay ket thuc ky ke toan narn. cac khoan phai thu va phai tra v&i cac ben lien quan nhu sau:

Ben lien quan

Pha; thu ngan hen ctia khach himg

Gong ty TNHH Xi rnanq Holcim Viet Nam

Gong ty Go phan Xi rnanq Vicem But SO'n

Gong ty TNHH Mot thanh vien Xi rnanq Vicem Hai Ph6ng

Gong ty Go phan Van tai Ha Tien

Tra tnroc cho nglJ'Cy;ban ngan hfJn

Gong ty TU' VEin £)~u tu Phat trien Xi rnanq

Moiquan M So cuo! nemNQidung nghi~p VI.)

Ben lien quan Ban clinker va cat 34.938.447.027

Ben lien quan Ban cat 172.095.000

Ben lien quan Ban cat 50.832.600

Ben lien quan Doanhthu
cung cap dich Vl,J 30.381.552

35.191.756.179

Ben lien quan Phi tu van 815.275.000

39
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VND
So aau nem

9.314.351.475

17.177.832

9.331.529.307

1.560.687.700



Conq ty C6 phan Xi mang Ha Tien 1

THUY~T MINH BAo cAo TAl CHiNH (tiep theo)
vao nqay 31 thanq 12 narn 2015 va cho narn tai chlnh k~t thuc cunq ngay

29. NGHlep vu val cAc BEN LIEN QUAN (ti~p theo)

Vao ngay k~t thuc ky k~ toan nam. cac khoan phai thu va phai tra voi cac ben lien quan nhu sau: (tiep theo)

Ben lien quan M6i quan h~

Phai tra ngU'iYibim ngan hffln

Conq ty Co phanvan tai Ha Tien

Xi nqhiep Tieu thu va Dich vu Vicem Hoang Thach

Tong Conq ty Conq nghi$p Xi mang Viet Nam

Ben lien quan

Ben lien quan

Cong ty me

Conq ty Co phan Thuonq rnai Djch vu Van tai
Xi mang Hai Phonq

Cong ty Co phan Xi mang Vicem Hai Van

Ben lien quan

Ben lien quan

Cong ty Co ph~n Bao bi Ha Tien Ben lien quan

Cong ty TU' van f)~u tU' Phat trien Xi mang Ben lien quan

Cong ty Co ph~n Xi mang Bim SO'n Ben lien quan

Cong ty Co ph~n Vicem Bao bi Hai Phong Ben lien quan

Cong ty TNHH Mot thanh vien Xi mang Vicem Hai PhOng Ben lien quan

Cong ty Co ph~n Vicem VLXD f)a Nang Ben lien quan

TrU'cmg Trung cap Nghe Ky Thu$t Xi mang Ben lien quan

NgU'iYimua tra tilm trU'&c ngan hffln

Cong ty Co ph~n Xi mang Bim SO'n Ben lien quan

40

N{)i dung nghi~p VI,I s6 cuo! nem

Chi phi van chuyen (118.470.471.001 )

Mua clinker (86.435.050.460)

Phi tu van (36.040.586.166)
Mua clinker

Phi giam dinh
Dich vu khac (420.538.400)

Chi phi van chuyen (2.197.301.670)

Mua clinker (2.060.400.000)

Mua va bao (1.689.179.360)

Phi tU' van (1.083.873.950)

Mua clinker

Mua va bao

Chi phi quang cao

Mua va bao

Phi dao t<;lO

(248.397.401.007)

Lrng trU'cYctien
gia cong xi mang (6.317.113.019)

B09-DN

VND
s6 olw nem

(148.456.730.854)

(43.644.900.462)
(67.959.596.506)
(1.979.002.000)

(6.942.301.092)

(1.368.293.741 )

(1.242.000.000)

(2.870.437.636)

(13.200.000.000)

(604.593.450)

(56.320.000)

(288.324.175.741 )

(7.366.710.623)



Cong ty Co phan Xi mang Ha Tien 1

THUY~T MINH BAo cAo TAl CHINH (tiep theo)
vao ngay 31 thanq 12 narn 2015 va cho narn tai chinh ket thuc cunq nqay

29. NGHI~P Vl,Jval cAc BEN LIEN QUAN (tiep theo)

Vao ngay ket thuc ky ke toan narn, cac khoan phai thu va phai tra voi cac ben lien quan nhu sau: (tiep theo)

Ben lien quan

Chi phi phai tra ngan h~n

Conq ty Tal chinh Co phan Xi rnanq

Tong Cong ty Cong nqhiep Xi mang Viet Nam

Phai tra ngan h~n khac

Cong ty Co phan Van tai Ha Tien

Tong Cong ty Conq nqhiep Xi mang Viet Nam

Vaydai h~n

Cong ty Co phan Tai chinh Xi mang

Tong Cong ty Cong nghiep Xi mang Viet Nam

M6i quan h~

Ben lien quan

Conq ty me

Ben lien quan

Conq ty me

Ben lien quan

Cong ty me

N{)i dung nghi~p VI)

Chi phi lai vay

Chi phi lai vay

Bao lanh thuc hien hop dong

Chi phi ho tro huyen nqheo

Vay dai han

Vay dai h<;ln

41

s6 cuo! nem

(1.016.757.533)

(628.564.524)

1.645.322.057

(50.000.000.000)

(50.000.000.000)

(59.088.008.865)

(17.568.573.607)

(76.656.582.472)

B09-DN

VND
se C1au nem

(1.139.436.390)

(82.602.810.802)

(83.742.247.192)

(50.000.000.000)

(9.000.000.000)

(59.000.000.000)

(63.088.008.865)

(17.568.573.607)

(80.656.582.472)



Cong ty C6 phan Xi manq Ha Tien 1

THUY~T MINH BAo cAo TAl CHINH (tiep theo)
vao ngay 31 thang 12 narn 2015 va eho narn tai ehfnh ket thuc cunq nqay

29. NGHlep Vl,Jval cAc BEN LIEN QUAN (tiep theo)

BOg-ON

Cae giao dich v(Yicac bfm lifm quan khac

Thu nhap cua cac thanh vien Hoi dong Ouan tr] va Ban Tong Giarn d6c trong narn dU'qc
trinh bay nhu' sau:

Nem nay

LU'O'ngva thuang
Thu lao

4.463.877.294
471.000.000

TONGCQNG 4.934.877.294

VNO
Nam truoc

3.630.464.802
465.000.000

4.095.464.802

30. LAI TREN co PHIl!U

U~i co ban tren co phieu dU'qc tinh b~ng each chia loi nhuan phan bo cho co dong sa hQ>u
co phieu pho thong cua Cong ty (sau khi da dieu chlnh cho vi$c trich I~p quy khen thU'ang,
phuc loi) cho s6 lU'qng binh quan gia quyen cua s6 co phieu pho thong dang luu hanh trong
narn.

Lai suy giam tren co phieu dU'qc tfnh b~ng each chia loi nhuan phan bo cho co dong sa
hQ>uco phieu pho thong cua Cong ty (sau khi da dieu chinh cho co tlfc cua co phieu U'Udai
c6 quyen chuyen doi) cho s6 lU'qng binh quan gia quyen cua s6 co phieu pho thong dang
lU'u himh trong nam va s6 lU'qng binh quan gia quyen cua co phieu pho thong se dU'qc phat
hanh trong trU'cYnghqp tlit ca cac co phieu pho thong tiem nang c6 tac dong suy giam deu
dU'qc chuyen thanh co phieu pho thong.

Cong ty sl} dl,mg cac thOng tin sau de tfnh lai tren co phieu:

r

S
!l

Nam nay Nam trU'&c
(oU'Q'Ctrinh bay '9i)

Lqi nhu~n sau thue (VNO)
Quy khen thU'ang, phuc Iqi (VNO) (*)

LQ'i nhu,n sau thui phan bO cho cO dong
sa hO>ucO phiiu phO thong (VND)

s6 lU'qng co phieu binh quan (co phi(Ju)

738.694.490.852

738.694.490.852

317.952.000

304.929.116.394
(26.234.576.480)

278.694.539.914

317.952.000

Lai tren co phieu (VNOlco phi(Ju)
- Lai cO'ban 2.323 877
- Lai suy giam 2.323 877

Cong ty khong c6 co phieu suy giam tiem tang vao ngay ket thuc ky ke toan nam.

(*) Quy khen thU'ang, phuc Iqi dU'qe trich I~p voi ty 1$20% Iqi nhu~n sau thue theo Ngh!
quyet cua Dc;iihoi co dong thU'cYngnien nam 2015 ngay 23 thang 4 nam 2015.

31. CAM Kl!T CHO THUE HO~T DQNG

Cong ty hi$n dang thue dlit va nha kho theo cac hqp dong thue hOc;itdong. Vao ngay 31
thang 12 na m 2015, cac khoan tien thue t6i thieu phai tra trong tU'O'ng lai theo cac hqp
dong thue hOc;itdong nay dU'qc trinh bay nhU' sau:

So cuoi nam

Den 1 nam
Tren 1 - 5 nam
Tren 5 nam

17.813.585.588
36.959.700.909

293.262.467.347

348.035.753.844TONG CQNG

42

VNO
So ofw nam

31.083.167.596
24.896.717.924

214.566.225.900

270.546.111.420
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THUY~T MINH BAa GAo TAl GHiNH (tiep theo)
vao ngay 31 thang 12 narn 2015 va cho narn tai chlnh ket thuc cLIng ngay
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32. TAl KHOAN NGO~I BANG

s6 cuoi nam s6 c]/iu nem

1. vat tu, hang h6a nhan gill' ho (VNO)
2. NO'kh6 doi da xli Iy (VNO)
3. Ngo~i t$ cac loai:

- D6 fa My (USO)
- Euro (EUR)

1.395.687.412
95.889.896

1.395.687.412

188.718
95

147.701
129

33. Ml,JC DicH vA CHiNH SACH QUAN LV RUI RO TAl CHiNH

NO' phai tra tal chlnh cua Gong ty chu yeu bao gam cac khoan vay, cac khoan phai tra
ngU'6'i ban va cac khoan phai tra khac. Muc dlch chlnh cua nhll'ng khoan no phai tra tai
chlnh nay la nharn huy dong nguan tal chlnh phuc Vl,Jcac hoat dong cua Gong ty. Gong ty
c6 cac khoan phai thu khach hang va cac khoan phai thu khac, tien va tien glii ng~n han,
cac khoan dau tu ng~n han va dai h~n phat sinh tn,l'c tiep tl1 ho~t dong cua Gong ty.

Gong ty c6 rui ro thi trU'6'ng, rui ro tin dl,Jngva rui ro thanh khoan.

Nghi$p Vl,Jquan Iy rui ro la nghi$p Vl,Jkhong the thieu cho toan bo ho~t dong kinh doanh cua
Gong ty. Gong ty da xay dl,mg h$ thong kiem soat nhc!imdam bao Sl,l'can bc!inga mLrChO'P
Iy gill'a chi phi rui ro phat sinh va chi phi quan Iy rui roo

.i}(

.\(

\~

~
r

Rui ro thi trwng
Rui ro thi trU'6'ng la rui ro ma gia tri hO'P Iy cua cac luang tien trong tU'O'ng lai cua mot cong
Cl,Jtai chinh se bien dong theo nhll'ng thay dOi cua gia thi trU'6'ng. Gia thi trU'6'ng c6 bon lo~i
rui ro: rui ro lai suat, rui ro tien t$, rui ro gia hang h6a va rui ro ve gia khac, vi dl,JnhU' rui ro
ve gia co phan. Gong Cl,Jtai chinh bi anh hU'ang bai rui ro thi trU'6'ng bao g6m cac khoan
vay va nO',tien glii ngan hang va cac khoan dau tU'.

Gac phan tich do nh~y nhU' dU'O'ctrinh bay dU'ai day lien quan den tinh hinh tai chinh cua
Gong ty t~i ngay 31 thang 12 nam 2015 va ngay 31 thang 12 nam 2014.

Gac phan Uch do nh~y nay da dU'O'cIc;'lptren cO'sa gia tri cac khoan nO'thuan, ty 1$gill'a cac
khoan nO' c6 lai suat co dinh va cac khoan nO' c6 lai suat tha nOi va ty 1$tU'O'ngquan gill'a
cac cong Cl,Jtai chinh c6 goc ngo~i t$ la khong thay doL

Khi Unh toan cac phan Uch do nh~y, Ban Tong Giam doc gia dinh rc!ing dO nh~y cua cac
cong Cl,Jtai chinh tren bang can doi ke toan va cac khoan ml,JCc6 lien quan trong bao cao
ket qua ho~t dong kinh doanh bi anh hU'ang bai cac thay dOi trong gia dinh ve rui ro thi
trU'6'ng tU'O'ng Lrng. Phep phan Uch nay dU'O'cdl,l'a tren cac tai san va nO' phai tra tai chinh
ma Gong ty n~m gill' t~i ngay 31 thang 12 nam 2015 va 31 thang 12 nam 2014.

Rui ro fEli suat
Rui ro lai suat la rui ro ma gia tri hO'PIy ho~c cac lu6ng tien trong tU'O'ng lai cua mot cong Cl,J
tai chinh se bien dong theo nhll'ng thay dOi cua lai suat thi trU'6'ng. Rui ro thi trU'6'ng do thay
doi lai suat cua Gong ty chu yeu lien quan den cac khoan tien glii ng~n h~n, cac khoan vay
ng~n h~n va dai h~n va cac khoan nO'phai tra theo lai suat thi trU'6'ng cua Gong ty.

Gong ty quan Iy rui ro lai suat bc!ingcach theo doi ch~t che tinh hinh thi trU'6'ng c6 lien quan,
bao gam thi trU'6'ng tien t$ va kinh te trong nU'ac va quoc teo Tren cO' sa d6, Gong ty dl,l' Unh
va dieu chTnh mLrc don bay tai chinh cOng nhU' chien IU'O'ctai chinh theo tlnh hlnh hi$n t~L

P.
'00;;
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vao nqay 31 thanq 12 narn 2015 va cho narn tal chlnh ket thuc cunq nqay
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33. MVC £)iCHvA CHiNH SACH QUAN LV ROI RO TAl CHiNH (tiep theo)

Rui ro thi trlJ'6tng (tiep theo)

Do nh;;w 66i voi lai su~t

80 nhay cua cac khoan tien gCring~n han, cac khoan vay ng~n han va dai han va cac
khoan no phai tra theo lai suat th] truo<Yngdoi vai SI,J' thay d6i c6 the xay ra a rmrc do hoopIy
trong lai suat dU'O'Cthe hien nhu sau.

Vai gia dinh la cac bien so khac khong thay d6i, cac bien dong trong lai suat cua cac khoan
vay vai lai suat tha n6i c6 anh hU'angden 100inhuan truoc thue cua Cong ty nhu sau:

VND
T~ng/giam Anh hU'&ng 6tJn

6iem co ban lC)'inhu~n tnroc thutJ

Nam nay
80 la My +5 (3.260.348.611)
Euro +1 (1.593.652.909)
VND +3 (10.808.994.884)

80 la My -5 3.260.348.611
Euro -1 1.593.652.909
VND -3 10.808.994.884

Nam trU'60c ;~
80 la My +5 (378.450.585)
Euro +1 (202.747.094) H

;;

VND +3 (1.296.602.332)

80la My -5 378.450.585
Euro -1 202.747.094
VND -3 1.296.602.332

Rui ro ngof)i t~

Rlli ro ngoc;tit$ la rlli ro ma gia tri hOOpIy clla cac luang tien trong tU'ong lai clla mot cong Cl,l
tai chfnh se bien dong theo nhCmgthay d6i clla ty gia ngoc;titeoCong ty chiu rlli ro do SI,J'
thay d6i clla ty gia hoi doai lien quan trl,J'ctiep den cac hoc;ttdong tai chfnh clla Cong ty.

Cong ty quan Iy rlli ro ngoc;tit$ b~ng cach xem xet tinh hinh thi trU'<Ynghi$n hanh va dl,J'kien
khi Cong ty I~p ke hoc;tchcho cac nghi$p Vl,ltrong tU'ong lai b~ng ngoc;tit$.

Do nhf)y 66i voi ngof)i t~

Vai gia dinh la cac bien so khac khOngthay d6i, bang dU'ai day the hi$n do nhc;tyclla 100i
nhu~n trU'ac thue clla Cong ty (do SI,J' thay d6i gia tri hoopIy clla tai san va nO'phai tra) doi
vai cac thay d6i c6 the xay ra a mLi'cdo hoopIy clla ty gia do la My va Euro. Rlli ro do SI,J'
thay d6i ty gia hoi doai vai cac loc;tingoc;tit$ khac clla Cong ty la khOngdang ke:

Thay 66i ty gia
661a My

Thay 66i ty gia
Euro

VND
Anh hU'&ng 6tJn

lC)'inhu~n twoc thue

Nam nay
4,2%
-4,2%

7,7%
-7,7%

(147.427.072.476)
147.427.072.476

Nam trU'60c
4,2%
-4,2%

7,7%
-7,7%

(187.911.645.221)
187.911.645.221
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33. MVC DicH vA CHiNH SACH QUAN LY RUI RO TAl CHiNH (tiep theo)

Ru; ro thj trU'&ng (tiep theo)

Rui ro ve gia co phieu
Cac co phieu da niern yet va chua niern yet do C6ng ty narn giCPb] anh hU'ang bai cac rui ro
th] truonq phat sinh tli tinh kh6ng chac chan v~ gia tri tuonq lai cua co phieu dau tu. HOi
dong Ouan tri cua C6ng ty xem xet va phe duyet cac quyet dinh dau tU' vao co phieu,

Vao ngay 31 thanq 12 narn 2015, gia tr] hO'PIy cua cac khoan dau tu vao co phieu niern yet
cua C6ng ty la 38.100.937.000 VND (31 thang 12 narn 2014: 62.041.229.700 VND). Neu
gia cua cac co phieu nay giam 10% thi 100inhui;ln tmac thue cua C6ng ty se giam khoang
3.810.093.700 VND (31 thang 12 nam 2014: 6.204.122.970 VND), phl,l thuoc vao vi~c giam
gia tri nay c6 dang ke ho$c keo dai hay kMng. Neu gia cua cac co phieu nay tang len 10%,
100inhui;ln trU'ac thue cua C6ng ty se tang len khoang 3.810.093.700 VND (31 thang 12 nam
2014: 6.204.122.970 VND).

Rui ro ve gia hang hOa
C6ng ty c6 rui ro v~ gia hang h6a do thl,l'c hi~n mua mot so lo;;!i hang h6a nhat dinh. C6ng ty
quan Iy rui ro v~ gia hang h6a th6ng qua vi~c theo d6i ch$t che cac th6ng tin va tinh hinh c6
lien quan cua thi tmang hang h6a nh~m quan Iy thai diem mua hang, ke ho;;!ch san xuat va
mLrc hang ton kho mot cach hO'PIY·

Ru; (0 tin df:lng
Rui ro tin dl,lng la rui ro ma mot ben tham gia trong mot c6ng Cl,l tai chinh ho$c hO'Pdong
khach hang kMng thl,l'c hi~n cac nghia Vl,l cua minh, dan den ton that v~ tai chinh. C6ng ty
c6 rui ro tin dl,lng tli cac ho;;!t dong san xuat kinh doanh cua minh (chu yeu doi vai cac
khoan phai thu khach hang) va tli ho;;!t dong tai chinh cua minh, bao gam ti~n gl1i ngan
hang.

Phai thu khach hang
C6ng ty quan Iy rui ro tin dl,lng khach hang th6ng qua cac chinh sach, thu tl,lCva quy trinh
kiem soat cua C6ng ty c6 lien quan den vi~c quan Iy rui ro tin dl,lng khach hang. Chat IU'O'ng
tin dl,lng cua khach hang dU'O'cdl,l'a tren cac danh gia va nhi;ln xet tin dl,lng.

C6ng ty thU'ang xuyen theo d6i cac khoan phai thu kMch hang chU'a thu dU'O'c.Doi vai cac
kMch hang lan, C6ng ty thl,l'c hi~n xem xet Sl,l'suy giam trong chat IU'O'ngtin dl,lng cua tling
khach hang t;;!i ngay Ii;lp bao cao tai chinh. C6ng ty tim cach duy tri va kiem soat ch~t che
doi vai cac khoan phc3ithu ton dong va thanh Ii;lp mot bO phi;ln kiem soat tin dl,lng de giam
thieu rui ro tin dl,lng. Tren cO'sa nay va vi~c cac khoan phai thu kMch hang cua C6ng ty c6
lien quan den nhi~u kMch hang khac nhau, rui ro tin dl,lng kh6ng bi ti;lp trung dang ke vao
mot khach hang nhat dinh.

Tien gifi ngan hang
C6ng ty chu yeu duy tri so dU' ti~n gl1i t;;!i cac ngan hang dU'O'cnhi~u ngU'ai biet den a Vi~t
Nam. Rui ro tin dl,lng doi vai so dU' ti~n gl1i t;;!i cac ngan hang dU'O'cquan Iy bai bo phi;ln
ngan quy cua C6ng ty theo chinh sach cua C6ng ty. Rui ro tin dl,lng toi da cua C6ng ty doi
vai cac khoan ml,lC trong bang can doi ke toan t;;!i moi ky Ii;lp bao cao chinh 113gia tri ghi so
nhU' trinh bay a Thuyet minh so 4. C6ng ty nhi;ln thay mLrCdo ti;lp trung rui ro tin dl,lng doi
vai ti~n gl1i ngan hang la thap.

J
::

Ru; ro thanh khoim
Rui ro thanh khoan 113rui ro C6ng ty g$p kh6 khan khi thl,l'c hi~n cac nghia Vl,l tai chinh do
thieu von. Rui ro thanh khoan cua C6ng ty chu yeu phat sinh tli vi~c cac tai san tai chinh va
nO' phai tra tai chfnh c6 cac thai diem dao h;;!n I~ch nhau.

C6ng ty giam sat rui ro thanh khoan th6ng qua vi~c duy tri mot IU'O'ngti~n va cac khoan vay
ngan hang a mLrc ma Ban Tong Giam doc cho la du de dap Lrng cho cac ho;;!t dong cua
C6ng ty va de giam thieu anh hU'ang cua nhCPngbien dong v~ luang ti~n.
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33. MVC DicH v): CHiNH SACH QUAN LY RUI RO TAl CHiNH (tiep theo)

Rtii (0 thanh khotm (tiep theo)

B09-0N

Bang dU'ai day tong hO'Pthai han thanh toan cua cac khoan no phai tra tai chinh cua Gong ty dua tren cac khoan thanh toan dl,l' kien theo hO'Pdong tren co
sa da chiet khau:

Duoi 1nem to 1den 5 nem Tren 5 nam

56 cu6i nam
Yay
Phai tra ngU'ai ban
Phai tra khac va chi phi phai tra

3.527.517.287.429 889.506.525.3491.541.823.432.543
911.117.587.428
145.097.576.474

2.598.038.596.445 3.527.517.287.429 889.506.525.349

56 dau narn
Yay
Phai tra ngU'ai ban
Phai tra khac va chi phi phai tra

3.354.898.316.031 1.742.236.439.6462.110.415.323.465
1.020.201.834.642
297.644.153.921

3.428.261.312.028 3.354.898.316.031 1.742.236.439.646

VND
T6ng GOng

5.958.847.245.321
911.117.587.428
145.097.576.474

7.015.062.409.223

7.207.550.079.142
1.020.201.834.642
297.644.153.921

8.525.396.067.705

Gong ty cho ding mire do tap trung rui ro doi voi viec tra no la thap. Gong ty co du kha nang tiep can cac nguon von va cac khoan vay den han thanh toan
trong v6ng 12 thanq co the dU'O'ctai tl,lCvai cac ben cho vay hi$n t<;li.

Tai slm dam bao
Mot so tai san co djnh cua Gong ty da dU'O'cthe chap cho cac khoan vay dai h<;ln(Thuyet minh s6 19).
Gong ty khong nam giCrtai san dam bao cua mot ben khac vao ngay 31 thang 12 nam 2015 va ngay 31 thang 12 nam 2014.
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Cong ty Co phan Xi mang Ha lien 1

THUY~T MINH BAa cAo TAl CHiNH (tiep theo)
vao ngay 31 thanq 12 narn 2015 va cho narn tai chfnh ket thuc cunq ngay

BOg-ON

34. TAl SAN TAl CHiNH vA NO'PHAI TRA TAl CHiNH (tiep theo)

Gia tri hop Iy cua cac tai san tai chfnh va no pha! tra tal chfnh duoc phan anh theo gia tr]
rna cong Cl,Jtai chfnh co th~ diroc chuyen doi trong mot giao dich hien tal giCi'acac ben
tham gia, nqoai tn) trU'ang hop b~t buoc phai ban hoac thanh IY·

Cong ty SLPdl,Jngphuonq phap va gia dinh sau day d~ uoc tfnh gia tri hop Iy:

I> Gia tri hop Iy cua tien mat va tien gLPing~n han, cac khoan phai thu khach hang, cac
khoan phai tra ngU'ai ban va no phai tra ng~n h<;lnkhac tU'O'ngdU'O'ngvai gia tri ghi so
cua cac khoan ml,Jcnay do nhCi'ngcong Cl,Jnay co ky h<;lnng~n.

.. Gia tri hO'pIy cua cac khoan vay ngan hang va cac khoan nO'phai tra tai chfnh khac
g~1nb~ng vai gia tri so sach cua cac khoan ml,JCnay dl,l'avao lai suat thi tmang ma
cac khoan nO'phai tra tai chfnh nay dang ganh chiu.

.. Gia tri hO'pIy cua cac tai san tai chfnh s~n sang d~ ban dU'O'cxac dinh dl,l'a tren gia
cong bo (neu co) tren cac thi tmang c6 giao dich.

35. PHAN LO~I DO' Lieu TU'O'NGLrNG
Mot so dCi'lieu tU'O'nglmg trong bao cao tai chfnh cho nam tai chfnh ket thuc ngay 31 thang
12 nam 2014 da dU'O'cphan IO<;lil<;Iicho phu hO'pvai cach trinh bay theo hU'ang dan cua
Thong tU'200 cua bao cao tai chfnh cua nam nay. Chi tiet nhU'sau:

s6 cJf1unam
(cJacJU'Q'ctrinh
bay trU'cyccJay)

VND
Trinh bay I?i s6 cJf1unam

(cJU'Q'ctrinh bay I?i)

BANG CAN DOl KE ToAN
8au tU'ng~n h<;ln
8au tU'chCrngkhoan kinh doanh
8au tU'n~m giCi'den ngay dao h<;ln
Phai thu ng~n h<;lnkhac
Hang ton kho
Tai san ng~n h<;lnkhac
Tai san dai h<;lnkhac
Phai thu dai han khac
Thiet bi v$t tU':phl,Jtung
thay the dai h<;ln
Chi phf phai tra ng~n h<;ln
Dl,I' ph6ng phai tra ng~n h<;ln
Dl,I' ph6ng phai tra dai h<;ln
Quy dau tU'phat tri~n
Quy dl,l'ph6ng tai chfnh

40.756.599.414 (40.756.599.414)
10.756.599.414
30.000.000.000

33.640.289.200 879.992.999
983.869.400.448 (177.787.560.306)

879.992.999 (879.992.999)
9.593.600.647 (9.593.600.647)

9.593.600.647

177.787.560.306
394.975.021.501 (56.500.013.150)

51.487.998.567
5.012.014.583

105.804.960.608 37.186.381.320
37.186.381.320 (37.186.381.320)

36. Sl,I' KleN SAU NGAy KET THUC KY KE ToAN NAM

10.756.599.414
30.000.000.000
34.520.282.199

806.081.840.142

9.593.600.647

177.787.560.306
338.475.008.351
51.487.998.567
5.012.014.583

142.991.341.928

Nguyen Thi Loan
NgU'ai I$p

Ngay 22 thang 3 nam 2016
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