
Đon vị báo cáo : Công ty CP Phân lân NC Vãn Điển
Địa chỉ: Tam Hiệp Thanh Trì Hà Nội Mẫu số B 02a - DN

. ( Ban hành theo Thông tư số  200/2014/TT-BTC 
ngày 2 2 / 1 2 /  2014 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GÍỮA NiỂN ĐỘ
( Dạng đầy đủ )

Quí ỉ - năm 2016.
__________ ________________________________________________  Đ o n  vị tín h  : V N Đ

Chỉ tiêu Mă

số
Thuyết

minh

Quý I Luỹ kế từ đầu nãm 

đến cuối quý này
Năm
nay

Năm
trước

Năm
nay

Năm

trước
1 2 3

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp DV 01 396.836.862.063 404.841.490.703 396.836:862.063 404.841.490.703

2. Các khoản oiảm trừ doanh thu 02
3. Doanh thu thuần vể bấn hàng và 
cung cấp dịch vụ (10  = 01 - 02 ) 10 396.836.862.063 404.841.490.703 396.836.862.063 404.841.490.703

4. Giá vốn hàng bán 11 329.466.585.401 338.152.799.574 329.466.585.401 338.152.799.574
5. Lợi nhuận gộp vé bán hàng và 
cung cấp dịch vụ ( 20 = 10 -1 1 ) 20 67.370.276.662 66.688.691.129 67.370.276.662 66.688.691.129

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 1.559.451.557 1.355.255.944 1.559.451.557 1.355.255.944

7. Chi phí tài chính 22 4 761.788.084 711.776.000 761.788.084 711.776.000

-Trong đó: chi phí lãi vay 23

8. Chi phí bán hàng 25 36.731.680.155 34.933.626.605 36.731.680.155 34.933.626.605

9. Chi phí quận lý doanh nghiệp 26 6.459.396.289 4.821.557.401 6.459.396.289 4.821.557.401
10. Lợi nhuận thuán từ hoạt động KD 
{ 30 = 20 + (21  - 22 ) - ( 25 + 26 )} 30 24.976.863.691 27.576.987.067 24.976.863.691 27.576.987.067

11. Thu nhập khác 31 84.584.716 573.109.143 84.584.716 573.109.143

12. Chi phí khác 32 0

13. Lợi nhuận khác (4 0  = 31 - 32 ) 40 84.584.716 573.109.143 84.584.716 573.109.143
14. Tỗng lợi nhuận kẽ toán 
trước thuế (50  = 30 + 40 ) 50 25.061.448.407 28.150.096.210 25.061.448.407 28.150.096.210

15. Chi phí thuếTNDN hiện hành 51 5.012.289.681 6.193.021.166 5.012.289.681 6. i 93.021.166

16. Chi phí thuếTNDN hoãn lại 52
17. Lợi nhuận sau thu é thu nhập 
doanh nghiệp ( 60 = 50 - 51 - 52 ) 60 1 20.049.158.726 21.957.075.044 20.049.158.726 • 21.957.075.044

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu ( * ) 70
---- ----------- --- -  -

19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu ( * ) 71
* «

NGƯỜI LẬP BIÊU

(ký, họ rên)

Nguyễn Thuỳ Dương Nguyễn Thị Hiền

Hoảng Ván Tại

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Lập ngày 18 Tliáng 4 Năm 2016
i v a  Á V ĩ n n r  rA ìNĐ ồ c  CONG TY



Đơn vị báo cáo : Công ty CP phân lân NC Văn Điển
Địa chỉ : Tam hiệp Thanh Trì Hà Nội Mẩu sô'B01a ■ DN

( Ban hành theo Thông tư số  200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài ch ính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
QUÍ I NĂM 2016

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016
Đơn vị tính: Đồng

np N • *>Tài sản Mã số Thuyết
minh

Số cuối 
Quí

Sô đầu 
năm

1 2 3 4 5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 498.123.767.399 604.902.349.375

'( 100 ) = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 '

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 189.543.098.734 188.822.756.924

1. Tiền 111 53.543.098.734 27.822.756.924

2. Các khoản tương đương tiền 112 136.000.000.000 161.000.000.000

II Đầu tư tài chính ngán hạn 120 10.000.000.000 10.000.000.000

1. Chứns khoán kinh doanh 121

2. DP giảm giá chứng khoán kinh doanh(*) 122

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 10.000.000.000 10.000.000.000

III. Các khoản phải thu ngán hạn 130 89.255.987.223 47.482.619.347

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 54.707.303.878 14.754.108.496

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 4.341.025.006 2.354.289.797

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 •

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD 134

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 135 1.140.813.975 1.140.813.975

6. Phải thu ngắn hạn khác 136 30.961.254.997 31.127.817.712

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 (1.894.410.633) (1.894.410.633)

8. Tài sản thiếu chờ xử lý 139

IV. Hàng tồn kho° - a 140 184.993.134.687 332.291.673.761

1. Hàng tồn kho 141 184.993.134.687 332.291.673.761

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (* ) 149

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 24.331.546.755 26.305.299.343

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 22.936.589.917 23.489.571.584

2. Thuế GTGT đươc khau trừ 152 1.394.956.838 1.062.966.957

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 153 • 1.752.760.802

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154

5. Tài sản ngắn hạn khác 155



np V • ■>là i sản Mã số Thuyết
minh

Số cuối 
Quí

Sô đầu 
năm

1 2 3 4 5
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 106.084.647.397 112.262.504.968

( 200 = 210 + 220 +230+240 + 250 + 260 )
I. Các khoản phải thu dài hạn 210 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211
2. Trả trước cho người bán dài hạn 212
3. Vốn kinh doanh ở đơn vi trưc thuôc 213
4. Phải thu nôi bô dài han 214
5. Phải thu về cho vay dài hạn 215
6. Phải thu dài han khác 216
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219
II. Tài sản cô định 220 15.189.184.556 17.973.795.012
1. Tài sản cố định hữu hình 221 15.189.184.556 17.973.795.012
- Nguyên giá 222 167.878.976.697 167.878.976.697
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (152.689.792.141) (149.905.181.685)

2. Tài sản cố định thuê tài chính 224
- Nguyên giá 225
- Giá.trị hao mòn luỹ kế (*) 226

3. Tài sản cố định vô hình 227 0 0

- Nguyên giá 228 34.358.162.000 34.358.162.000
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (34.358.162.000) (34.358.162.000)

III. Bất động sản đầu tư 230 ơ 0
- Nguyên giá 231
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 232

IV. Tài sản dở dang dài hạn 240 86.619.227.516 90.012.474.631

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241
2. Chi p h í xây  dựng cơ  bản dở hang 242 86.619.227.516 90.012.474.631
V. Đầu tư tài chính dài hạn 250 0 0

1. Đầu tư vào công ty con 251
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh 252
3. Đầu tư góp vốn vào đơnvị khác 253 •
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) 254
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255
VI. Tài sản dài hạn khác . 260 4.276.235.32$ 4.276.235.325

1. Chi phí trả trước dài hạn 261
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại' 262 4.276.235.325 . 4.276.235,325
3. Thiết bị, Vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn 263 •

4. Tài sản dài han khác 268

Tổng cộng tài sản ( 270 = 100 + 200 ) 270 604.208.414.796 717.164.854.343



r i p  V •  •>là i  san Vlã số Thuyết
minh

Số cuối 
Quí

Số đầu 
năm

1 2 3 4 5

NGUỔN VỐN

c . NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 + 330 ) 300 115.521.747.714 248.527.345.987

I. Nợ ngắn hạn 310 115.521.747.714 248.527.345.987

1.  Phải trả người bán ngắn hạn 311 61.789.695.708 59.855.045.689

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 5.895.164.635 1.825.428.144

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 6.614.187.772 12.663.000

4. Phải trả người lao động 314 26.311.109.500 38.071.065.608

5- Chi phí phải trả ngắn hạn 315 68.057.363 608.605.854

6. Phải trả nội bộ ngắn hạn 316

7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD 317 e

8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318

9. Phải trả ngắn hạn khác 319 1.931.749.695 134.097.231.095

10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320

11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 8.997.176.444 9.000.000.000

12.Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 3.914.606.597 5.057.306.597

13. Quỹ binh ổn giá 323

14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 324 •

II. Nọ dài hạn 330 0 0

1. Phải trả người bán dài hạn 331

2. Người mua trả tiền trước dài hạn 332

3. Chi phí phải trả dài hạn 333

4. Phải trả nôi bô về vốn kinh doanh 334

5. Phải trả nôi bô dài han 335

6. Doanh thu chưa thưc hiên dài han 336

7. Phải trả dài han khác 337

8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338

9. Trái phiếu chuyển đổi 339 >

, 10. Cổ phiếu ưu đãi 340

11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341

12. Dự phòng phải trả dài hạn 342

13. Q uỹ phát triển khoa h ọc và cô n g  n gh ệ 343



nn v • 0rà i san Mã số Thuyết
minh

Số cuối 
Quí

Số đầu 
năm

1 2 3 4 5

D - VỐN CHỦ SỞ HŨU ( 400 = 410 + 430 ) 400 488.686.667.082 468.637.508.356

I. Vốn chủ sở hữu 410 V.22 488.686.667.082 468.637.508.356

1. Vốn góp của chủ sở hữu 411 289.734.570.000 289.734.570.000

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 41 la 289.734.570.000 289.734.570.000

- Cổ phiếu ưu đãi 41 Ib

2. Thặng dư vốn cổ phần 412

3. Q uyền chọn  chuyển  đổi trái ph iếu 413

4. Vốn khác của chủ sở hữu 414

5. Cổ phiếu quỹ(*) 415 - .

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416

7. Chênh lệch tv giá hối đoái 417 «

8. Quỹ đầu tư phát triển 418 82.664.240.636 82.664.240.636

9.Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 419

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 14.890.700.000 14.890.700.000

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 101.397.153.446 81.347.997.720

- LNST chưa phân phối luỹ kế đến cuối kỳ trước 421a 81.347.997.720 16.165.185.686

- LNST chưa phân kỳ này 421b 20.049.158.726 65.182.812.034

12. Nguồn vốn đầu tư XD CB 422

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 0 0

1. Nguồn kinh phí 431

2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432

Tổn« cộng nguồn vốn ( 440 = 300 + 400 ) 440 604.208.414.796 717.164.854.343

Ngưòi lặp biểu
(ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(ký, họ tên)

0
Lập ngày 18 tháng 04 năm 2016 

Giám đốc
đóng dấu)

oàng Văn Tạì
Nguyễn Thuỳ Dương Nguyễn Thị Hiền

Ghi chú* t 0
1. Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưno không được đánh lại "Mã số" chỉ tiêu
2. Số liệu có trong chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ().



CÔNG TY CỎ PHẦN PHÂN LÂN
NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN M ẩu số B 03 -  DN

___ (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
X ã Tam Hiệp - Huyện Thanh trì - TP H à N ội Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIÈN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp) (*)

Cho kỳ kế toán từ  01/01/2016 đến 31/03/2016 ( Dạng đầy đủ)
Đơn vị tính: VN đồng

CHỈ TIÊU Mã số
Thuyết

minh

LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ

Qúy I-Năm  nay Quý I -Năm trước

1 2 3 4 5

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Lợi nhuận trước thuế 01 25.061.448.407 28.150.096.210

2. Điều chỉnh cho các khoản

- Khấu hao TSCĐ, 02 2.^84.610.456 2.938.296.227

- Các khoản dự phòng 03

- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực 
hiện

04 14.656.024

- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 -1.548.273.019 -1.340.107.262

- Chi phí lãi vay 06 761.788.084 711.776.000

3. L ợ i nhuận từ  hoạt động kinh doanh trước 
thay đỗi vốn lưu động

08 27.074.229.952 30.460.061.175

- Tăng, giảm các khoản phải thu 09 -40.352.596.955 -41.654.074.547

- Tăng, giảm hàng tồn kho 10 147.298.539.074 122.570.818.660

- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kê lãi 
vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải 
nộp)_______________________________________

11 -155.185.482.298 -175.653.011.752

- Tăng, giảm chi phí trả trước 12 552.981.667 507.039.500

- Tiền lãi vay đã trả 13 -761.788.084 -711.776.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 -3.207.871.158

- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 190.954.012 389.883.172

- Tiền chi khác cho hoạt đỡhg kinh doanh 16 -1.262.700.oồo -1.251.642.740

Lưu chuyển tiền thuần íừ  hoạt động kinh 
doanh

20 -22.445.862.632 -68.550.573.690

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư •

1 .Tiền chi để mua'sắm, xây dụng TSCĐ và các 
íài sản dài hạn lchác

21 t -3.393.247.115 -24.937.692.960

2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và 
các tài sản dài hạn khác

22 •



CHỈ TIÊU Mã số
Thuyết
minh

LŨY KẾ TỪ ĐẰU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ

Qúy I-Năm  nay Quý I -Năm trưóc

1 2 3 4 5
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của 
đon vị khác

23 -10.000.000.000

4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ 
của đơn vị khác

24 35.000.000.000 48.000.000.000

5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 •

6-Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26

7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận 
được chia

27 1.548.273.019 1.340.107.262

Lưu chuyển tiền thuần từ  hoạt động đầu tư 30 23.155.025.904 24.402.414.302

III. Lưu chuyển tiền từ ốoạt động tài chính •

1 .Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn 
góp của chủ sờ hữu «

31 0
•

0

2.Tiên chi trả vôn góp cho các chủ sở hữu, 
mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát 
hành

32 0 0

3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 0 0

4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34 0 0

5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 0 0

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36

Lưu chuyển tiền thuần từ  hoạt động tà i chính 40 0 0

Lưu chuyên tiên thuân trong kỳ (50 =  
20+30+40) 50 709.163.272 -44.148.159.388

Tiền và tương đương tiền đàu kỳ 60 188.822.756.924 242.112.165.121

Ảnh hường của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đồi 
ngoại tệ

61 11.178.538 15.148.682

Anh hưởng của việc tái phân loại các khoản 
tương đương tiền cuối kỳ

62

Tiền và tirơng đương tiền cuối kỳ (70 = 
50+60+61)

70 VII.34 189.543.098.734 197.979.154.415

Ngưòi lập biểu
(Kỷ, họ tên)

Nguyễn Thị Thùy Dương

Lập, ngày 18 tháng 04 năm 
Ke toán trưửng

(Kỷ, họ tên)

g Văn Tại



CÔNG TY CP PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐlỂN

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA v ụ  VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
_______________________QUÍ I NĂM 2016______________

s

TT

Chỉ tiêu M ã

Số

Số còn phải 

nộp năm  trước 

chuyển sang

Số phát sinh  

phải nộp  

trong năm

Số đã nộp 

trong quý

Số còn phải 

nộp chuyển  

sang quý sau

A B c 1 2 3 4 = (l+ 2 -3 )

I Từ hoạt động kinh doanh nội địa -1.740.097.802 8.574.202.137 219.916.563 6.614.187.772
1 Thuế GTGT 10 0 0

2 Thuế tiêu thu đăc biêt 11

3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 12 -154.304.751 5.012.289.681 4.857.984.930

Trong đó: S ố  nộp cho ph á t sinh năm trước

4 Thuế tài nguyên , 13 12.663.000 30.597.000 34.272.000 , 8.988.000

5 Thuế bảo vê môi trường 14

6 Thuế nhà đất 15

7 Tiền thuê đất 16 -1 .291.928.000 2.263.816.000 971.888.000

8 Thuế đất phi nôns nshiệp 0 0

9 Các khoản thuế khác 17 -306.528.051 1.267.499.456 185.644.563 775.326.842
- T huế môn bài 3.000.000 3.000.000 0

- T huế thu nhập cá nhân -306.528.051 1.264.499.45-6 182.644.563 775.326.842

- Các loại thuê'khác 0

- T huếT N D N  nộp. thay nhà thầu N N #

- TluiếGTGT nộp thay nhà thầu NN
- T huế trước bạ

10 Các khoản phải nộp khác 18 0 0 0 0

Các khoản phụ tlui

Các khoản phí, lệ ph í

Thu điểu tiết

Các khoản nộp phạt

Nộp kliác

II Từ hoạt động kinh doanh X N K 0 0 0 0

1 ThuếX N K 19 .

2 Thuế GTGT hàng nhập khẩu 20 0

3 Thuế TTĐB hàng nhập khẩu 21

4 Chênh lệch giá hàng nhập khẩu 22

« t -1 .740.097.802 8.574.202.137 . 219.916.563 6.614.187.772
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Điạ chi: Văn Điên- Tlianlt Trì- Hà Nội (Ban hành theo thông tư số

200/2014/TT-BTC ngày 
22/12/2014 của Bộ tài chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN Đ ộ
Quỷ 1 -  Năm 2016
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I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thửc sở hữu vốn: Công ty cổ phần

Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển là Công ty cổ phần được thành lập từ việc chuyển 
đổi cổ phần hoá từ doanh nghiệp Nhà nước theo quyết định số 530/QĐ-HCVN ngày 30 tháng 11 
năm 2009 của Hội đồng quản trị Tổng công ty hoá chất Việt Nam về việc chuyển đổi Công ty phân 
lân nung chảy Văn Điển thành Cône ty cổ phần. Công ty Koạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh sổ 0100103143 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày
29/12/2009 Đăng ký thay đổi lần thứ l:*ngày 06 tháng 08 năm 2012. Đăns; ký thay đổi lầrrthứ 4:
ngày 30 tháng 10 năm 2015.

Trụ sở chính của Công ty tại: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội.

, Vốn điều lệ của Công ty là: 289.734.570.000 đồng

2. L ĩnh vực kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh phân bón các loại;...

3. N gành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh phân bón ...

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thưòng: Từ 01/01 đến ngày 31/1'2

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưỏng đến báo cáo tài 
chính

6. Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách các công ty con: Không

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết: Không

- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc: Không

* J

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên báo cáo tài chính
(Có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức
sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh ...)

* •

Trong kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/3/2016, không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra 
đòi hỏi phải trình bày hay công bố trên Báo cáo tài chính.

II. KỲ KÉ TOÁN, ĐON VỊ TIÈN TỆ s ử  DỤNG TRONG KỂ TOÁN

1. Kỳ kế toán

Kỳ kế toán năm của Công ty theo năm dương lịch, bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 
31/12 hàng năm.



2. Đ<ra vi tiền tê sử dung trong kế toán :
•  •  •  o  ©

Đơn vị tiền íệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (.VND)

III. CHUẨN M ự c VÀ CHẾ Đ ộ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp đụng :
Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo thông tư số 200/2014/TT - BTC 

ngày 22/12/2014 cua Bộ Tài chính và Thông tư số 75/2015/TT-BTC ngày 18/5/2015 của Bộ Tài 
chính về hướns dẫn sửa đồi, bổ sung TT200/2014/TT-BTC.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam

Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do Nhà 
nước ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bầy theo đúng qui định của từng chuẩn mực, 
thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc chuyển đổi báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt nam

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán:

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiều

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tưong đưong tiền:

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỳ, tiền gửi ngân hàng, tiền đang 
chuyển, tiền gửi không kỳ hạn, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian đáo hạn không quá 03 tháng 
kể từ ngày mua có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác 
định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ ‘được qui đổi ra đồngViệt Nam theo tỷ giá bình 
quân liên naân hàng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ 
có gốc ngoại tệ được qui đổi theo tỷ giá bình quân liên nsân  hàng do Ngân hàng N hà nước Việt 
Nam công bố tại nsày kết thúc niên độ kế toán

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trona; kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản
mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài
chính trong năm tài chính.

t ị

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính :

a) Chứng khoán kinh doanh;

b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến naày đáo hạn;.

c) Các khoản cho vay;

d) Đầu tư vào công ty con, công ty liên doành, liên kết; 

đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;

e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.



6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:
• •

- Các khoản phải thu được trình bày trên Báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu 
khách hàng và phải thu khác sau khi trừ đi các khoản dự phòng được lập cho các khoản nợ phải thu 
khó đòi.

- Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho tòng khoản phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi 
nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xẩy ra đối với từng khoản nợ phải 
thu.

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc.Trường hợp giá trị 
thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gổc thì tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được.

- Phương pháp  tính giá tr ị hàng tồn kho: Giá 2ốc hàng tồn kho bao gồm : giá mua; chi phí vận 
chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàns và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát 
sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại

Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân giạ quyền.

- Phưong pháp hạch toán hàng tồn kho l
ì

Hànơ tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. i
ị

- PhưoTig pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được I
lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch siữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị ‘thuần có -j 
thể thực hiện được. *

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, BĐS đầu tư:

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử 
dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ 
kế và siá trị còn lại

Tài sản cố định thuê tài chính được ghi nhận nguyên giá theo giá trị họp lý hoặc giá trị hiện tại 
của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu (không bao gồm thuế GTGT) và các chi phí trực tiếp phát 
sinh ban đầu liên quan đến TSCĐ thuê tài chính. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định thuê tài 
chính được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng.

TSCĐ thuê tài chính được trích khấu hao như TSCĐ của Công ty. Đối với TSCĐ thuê tài chính 
■ không chắc chắn sẽ được mua lại thì sẽ được tính trích khấu hao theo thời hạn thuê khi thời hạn thuê 

ngắn hơn thời gian sử dụng hữu ích.



Công ty thực hiện chính sách kế toán đối với tài sản cố định và khấu hao TSCĐ theo hướng dẫn tại 
Thông tư số 45/2013/TT-BTC*ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướns, dẫn chế độ .quản lý, sử dụn£ 
và trích khấu hao TSCĐ.

9. Nguyên tắc kế toán các họp đồng họp tác kinh doanh:

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn. lại:

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước:

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh của một năm tài chính 

hoặc một chu kỳ kinh doanh được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được tính vào chi 

phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.

Các chi phí đã phát sinh trong năm tài chính nhưng liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh 
của nhiều niên độ kế toán được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả 
hoạt độnơ kinh doanh trong các niên độ kế toán sau.

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuẩt kinh doanh từng kỳ hạch toán 
được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp 
lý. Chi phí trả trwocs được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường 
thẳng.

12. Nguyên tắc kế toán nọ' phải trả:

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nọ’ phải trả thuê tài chính:

14. Nguyên tắc-ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay :

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi 
vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất TSCĐ dở dang được tính vào aiá trị 
TS đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện qui định trong Chuẩn mực kế toán Việt nam số 16 
"chi phí đi vay "

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

Các khoản chi ph‘í thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh 
trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh 
doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù họp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát 
sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành shi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương 
ứng với phần chênh lệch.

* • t ,

16. Nguyên tắc và phưong pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:

Giá trị được shi nhận của một khoản dự phòna phải trả là giá trị được ước tính họp lý nhất về 
khoản tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc tại ngày 
kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ.



Những khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòns phải trả đã lập ban đầu mới được bù đắp 
bằng khoản dự phòng phải trả đó.

Khoản chênh lệch giữa số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết lớn hon 
sô dự phòng phải trả lập ở kỳ báo cáo được hoàn nhập ehi giảm chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ 
trừ khoản chênh lệch lớn hơn của khoản dự phòng phải trả về bảo hành côna trình xây lắp được 
hoàn nhập vào thu nhập khác trong kỳ.

* Ghi nhận các khoản p h ả i trả thương m ại và p h ả i trả khác:

Các khoản phải trả người bán, phải trả nội bộ, phải trả khác, khoản vay tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thanh toán dưới 1 năm hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh được phân loại là
nợ ngắn hạn.

- Có thời hạn thanh toán trên 1 năm hoặc trên một chu kỳ sản xuất kinh doanh được phân loại là 
nợ dài hạn.

Tài sản thiếu chờ xử lý được phân loại là nợ ngắn hạn.

Thuế thu nhập hoãn lại được phân loại là nợ dài hạn.

17. Nguyên tăc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện:
* e

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi:

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được 2hi nhận theo số thực góp của chủ sở hữu

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn/hoặc nhỏ hon giữa giá thực tế 
phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát 
hành cổ phiếu quỹ. Chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành bổ sung cổ phiếu hoặc tái phát 
hành cổ phiếu quỹ được ghi giảm Thặng dư vốn cổ phần.

Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanh
nghiệp được các tổ chức, cá nhân khác tặns, biếu sau khi trừ (-) các khoản thuế phải nộp (nếu có)
liên quan đến các tài sản được tặng, biếu này; và khoản bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh.*• * * 'í

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ 
(-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót 
trọng yếu của các năm trước. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phhói có thể đuợc chia cho các nhà đầu 
tư dựa trên tỷ lệ vốn góp sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt và sâu khi đã trích lập các quỹ dự 
phòng theo Điều lệ Công ty và các quy 'định của pháp luật Việt Nam.

20. Nguyên tắc và phưong pháp ghi nhận doanh thu



- Doanh thu bán hàng:

Doanh thu bán hàng ghi nhận khi đồng thời thoả mãn các điều kiện sau:

+ Phần lởn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá đã được chuyển 
giao cho người mua

+ Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như naười sờ hữu hàng hoá hoặc quyền 
kiểm soầt hàng hoá

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn

+ Xác định được Chi phí liên quan đến việc bán hàng

- D oanh thu cung cấp dịch vụ:

Doanh thu cung cấp dịch vụ được shi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một 
cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch: vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi 
nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán của kỳ 
đó.

Ket quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thoả mãn các điều kiện sau

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn

+ Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó

+ Xác định được Phần công việc đã hoàn thành vào nẹày lập bảns cân đối kế toán

+ Xác định được Chi phí phát sinh cho giao dịch và Chi phí để hoàn thành eiao dịch cung cấp 
dịch vụ đó

+ Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá 
công việc hoàn thành

- Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh 
thu hoạt động tái chính khác được ghi nhận khi thoả mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

+ Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi‘nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc quyền nhận lợi 
nhuận từ việc góp vốn.

- D oanh thu hợp đồng xây dựng  

- T h u  nhập khác

21. Nguyên tắè kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:

22. Nguyên tắc kế toán.giá vốn hàng bán:

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:

Các khoản được ghị nhận vào chi phí tài chính bao gồm



+ Chi phí đi vay vốn.
• •

+ Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến neoại tệ

+ Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính.

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng phát sinh trong kỳ, khônơ bù trừ với doanh thu hoạt động 
tài chính.

24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản ỉý doanh nghiệp

25. Nguyên tắc và phưcrng pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi 
phí thuế thu nhập hoãn lại

Chi phí thuế thu nhập hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế 
TNDN trong năm hiện hành

Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số 
chênh lêch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

!■
i



Đơn w tính : VND
1. Tiền Số Cuối kỳ 31/03/2016 Đầu năm 01/01/2016

- Tiên mặt
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn
- Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng

Cộng

942.565.367
52.600.533.367

136.000.000.000
189.543.098.734

250.544.656
27.572.212.268

161.000.000.000
188.822.756.924

2. Các khoản đầu tư tài chính: Số Cuối kỳ 31/03/2016 Đầu năm 01/01/2016

Đầu tư  nắm giữ  đến ngày đáo hạn Giá gốc Giá trị ghi số Giá gốc Giá trị ghi số

- Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000

3. Phải thu của khách hàng số  Cuối kỳ 31/03/2016 Đầu năm 01/01/2016

a) Phủi tltu khách hàng ngán hạn
+ Cty TNHH 1 TV Minh Tân
+ Cty TNHH vật tư No Cường Liên
+ Cty CP vật tư No Bình Dương
+ Ban kinh tế - Xã hội HND tỉnh Thái Nguyên
+ Cty CP dvụ No Hoà Bình
+ Cty CP VT No Thái Nguyên
+ Cty CP XNK HC Miền Nam
+ Cty CP Danacam
+ Cty TNHH VT NN XD Anh Thái
+ Ctý CP XNK Hà Anh
+ Các khách hàng khác

15.968.479.000

546.977.261
1.220.781.982

2.779.754.000 
5.757.1 12.335

13.1 18.840.250 
5.142.4^2.444
2.695.987.000 
7.476.919.606

9.582.939.000
2.118.485.000 

546.977.261
1.246.026.232

213.600.000

1.046.081.003
Cộng 54.707.303.878 14.754.108.496

b) Phải thu khách hàng dài hạn: 0 0

q) Pliải thu của khách hàng là các bên liên quan (Các đơn vi trong cùng Tập đoàn): 
+ Cty CP XNK HC Miền Nam 5.757.112.335

Cộng 5.757.112.335 0

4. Phải thu về cho vay ngắn hạn Số Cuối kỳ 31/03/2016 Đầu năm 01/01/2016

Giá trị Dự phòng Giá trị D ự phòng

- Cho Cty cơ  khí hoá chất Hà Bắc 1.140.813.975 1.140.813.975 1.140.813.975 1.140.813.975

5. Phải thu khác Số Cuối kỳ 31/03/2016 Đầu năm 01/01/2016
*

a) Ngắn hạn:
■ Ký cược, ký quỹ

- Lương HĐ Quản trị không trực tiếp điều hành
- BHX H T hanh Trì

- BHXH-YTCBCNV
- Thuế TNCN

- Tạm ứng
- Lãi tiền gửi có kỳ hạn

- Tạm ứng trả cổ tức
- Bảo hiểm  xã hội

- Phải thu khác

Giá trị «Dự phòng 
61.922.509.994 0

1 0 0 .0 0 0 .0 0 0  0

210.500.000 0 
96.876.437 0

4.00Ọ.893 
801.344.966 0 
184.076.312 0

234.500.000 ỏ 
28.960.166.500

368.869.889
920.000 0

Giá trị 
62.255.635.424

164.200.000
178.500.000 
45.629.895

1.476.489

54.511.278
1.362.800.000

28.900.428.500

420.271.550

Dự phòng
0
0
0

ọ
0

. 0 

0

C ộng 30.961.254.997 0 31.127.817.712 0



6. Hàng tồn kho số  Cuối kỳ 31/03/2016 _______ Đầu năm 01/01/2016

- Hàng mua đang đi trên đường
- Nguyên nhiên liệu, vật liệu
- Công cụ dụng cụ
- Chi phí sản xuất kinh doanh dờ dang
- Thành phâm
- Hàng hoá
- Hàng gửi đi bán
- Hàng hoá kho bào thuế

Giá trị

86.714.551.627
29.160.344

98.249.422.716

Dụ phòng

0
0
0
0
0
0
0
0

Giá gốc

87.642.547.773
33.858.897

26.856.322.093
114.570.301.532

103.188.643.466

Dụ phòng
0
0
0
0
0
0
0
0

Cộng 184.993.134.687 0 332.291.673.761 0

7. Chi phí trả truóc Số Cuối kỳ 31/03/2016 Đầu năm 01/01/2016

u) Ngan hạn:
- Chi phí vận chuyển cửa hàng chưa tiêu thụ
- Chi phí biến quản cáo

4
21.798.098.250

1.138.491.667

21.798.098.250
1.691.473.334

22.936.589.917 0

b) Dài hạn: , *

8. Tài sản dỏ' dang dài hạn: Số Cuối kỳ 31/03/2016 Đầu năm 01/01/2016

a) Chi plú sản xuất, kinh (loanh dở (lang dài hạn:

b) Xây (lựng cơ bản dở dang:
- Công trình xưởng NPK Thái Bình
- Công trình nhà máy lân Thanh Hoá

12.203.992.287
74.415.235.229

16.865.749.287
73.146.725.344

Cộng 86.619.227.516 90.012.474.631

9. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: Số Cuối kỳ 31/03/2016 Đầu năm 01/01/2016

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến 
khoản chênh lệch tạm thòi được khấu trừ 

•

4.276.235.325

•

4.276.235.325

C ộng 4.276.235.325 4.276.235.325



Khoản mục Nhà cửa,vật 
kiên trúc

Máy móc 
thiết bị

Phưoìig tiện,vận 
tải truycn dân

Thict bị dụng 
cụ quản lý

TSCĐ hữu 
hình khác

Tông
cộng

NGUYỀN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH
Số dư đầu năm 58.809.268.657 70.119.229.573 38.233.526.027 716.952.440 0 167.878.976.697

+ Tăng trong năm 0 0 0 0 0 0
- Mua trong năm - 0
- Đâu tư XDCB hoàn thành 0
- Tăng khác 0

+ Giảm trong năm 0 0 0 0 0 0
- Chuyên sang BĐS đâu tư 0
- Thanh lý, nhượng bán. 0
- Giảm khác chuyên CCDC 0

Sô dư cuôi năm 58.809.268.657 70.119.229.573 38.233.526.027 716.952.440 0 167.878.976.697
GIA TRI HAO MON LUY KE
Số du’ đầu năm 
+ Tăng trong năm

58.809.268.657
0

62.526.862.904
1.274.514.426

28.005.953.486
1.454.874.784

563.096.638
55.221.246

. 0 
0

149.905.181.685
2.784.610.456

- Khâu hao trong năm 1.274.514.426 1.454.874.784 55.221.246 2.784.610.456
0

+ Giảm trong năm 0 0 0 0 0 0
- Chuyên sang bât động sản đâu t
- Thanh lý, nhượng bán

ư 0
0

- Giảm khác, chuyên CCDC 0
Sô dư cuôi năm ' 58.809.268.657 63.801.377.330 29.460.828.270 618.317.884 0 152.689.792.141
GIA TRI CON LAI CUA TSCĐ HH

- Tại ngày đầu năm
- Tại ngày cuối năm

0
0

7.592.366.669 
6.317 852 243

10.227.572.541
8.772.697.757

153.855.802
98.634.556

0
0

17.973.795.012
15.189.184.556

* Giá trị.còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:
* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: đồng
* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý :
* Các cam kết về việc mua bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai.
* Các thay đỗi khác về TSCĐ hữu hình _  ,
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Khoản mục
Quyền 

sử dụng 
đất

•

Bản quyền 
bằng sáng che

Nhãn
hiệu
hàng
hóa

Phần mềm 
máy tính

TSCĐ
Vô

hình
khác

•

Tổng cộng

Nsuvên giá TSCĐ vô hình
Số dư đầu năm 34.193.162.000 165.000.000 34.358.162.000

- Mua trong năm • 0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp
- Tăng do hợp nhất kinh doanh
- Tăng khác
- Thanh lý, nhượng bán.

Số dư cuối năm 34.193.162.000 165.000.000 34.358.162.000

Giá tri hao mòn luỹ kế
Số dư đầu năm 34:193.162.000 0 165.000.000 34.358.162.000

- Khấu hao trong năm 0
- Thanh lý, nhượng bán • •

- G iảm  khác

Số dư cuối năm 34.193.162.000 0 165.000.000 34.358.162.000

Giá tri còn lai của TSCĐ vô hình
- Tại ngày đầu năm 0 0 0 0 0

- Tại ngày cuối năm 0 0 0 0 0

12. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính: Không có

13. Tăng giảm bất động sản đầu tư: Không có

14. Tài sản khác:

15. Vay và nọ' thuê tài chính: Không có



16. Phải trả nguòi bản

a) Các khoăn phải trả ngưòi bán ngắn hạn
+ Cty TNHH Hoàng Ngân 
+ Cty CPXNKHàAnh  
+ Cty TNHH XNK Thành Đô 
+ Cty TNHH MTV Apatít Việt Nam 
+ Cty TNHH Đại lý hàng hải Thái Bình Dương 
+ Cty CP bao bì pp Hải Phòng 
+ Cty CP hoá chất Đức Giang Lào Cai 
+ Cty CP Cơ Long 
+ Ctý TNHH VT No XD Anh Thái 
+ Cty TNHH vận tải và dvụ VINAFCO 
+ Cty CP Quảng cáo và TM Lạc Việt 
+ Cty CP Secpentin và phân bón Thanh Hoá 
+ Cty CP dịch vụ đường sắt Hà Nội DAP 
+ Cty CP TM Quốc tế Intersrcó Việt Nạ;Ti 
+ Cty TNHH Thuỷ Ngân 
+ CN Cty CP giao nhận VT Con Ong

+ Phải trả các đối tượng khác

Cộng

b) Các khoản phải trả nguửi bán dài hạn:
c) Số nọ' quá hạn chưa thanh toán
d) Phải trả người bán là các bên Hên quan:

+ Cty TNHH MTV Apatít Việt Nam 
+ Cty CP hoá chẩt Đức Giang Lào Cai

Cộng

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nưóc:

a) Phăi nộp:
- Thuế GTGT
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế Tài nguyên
- Thuế thu nhập cá nhân
- Thuế môn bài
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất

Cộng

b) Phải thu:
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế thu nhập cá nhân

Cộng

Sô Cuôi kỳ 31/03/2016 Đâu năm 1/1/2016
Giá tH Số có khà Giá trị Số có khà

năng trã nọ' năng trả nọ’

12.843.469.288 12.843.469.288 8.944.085.949 8.944.085.949

0 5.961.228.000 5.961.228.000
8.164.358.650 8.164.358.650 0

16.888.359.470 16.888.359.470 5.115.777.701 5.1 15.777.701

6.221.855.090 6.221.855.090 3.131.546.070 3.131.546.070
3.033.149.066 3.033.149.066 2.661.583.062 2.661.583.062
4.208.400.000 4.208.400.000 4.977.500.000 4.977.500.000

796.943.840 796.943.840 1.213.013.340 1.213.013.340
292.429.201 292.429.201 303.033.852 303.033.852

0 299.585.753 299.585.753

1.561.360.000 1.561.360.000 1.561.360.000 1.561.360.000
742.270.Ỉ96 742.270.296 774.588.000 ' 774.588.000

1.586.775.699 1.586.775.699 ỉ .334.283.827 1.334.283.827
0 3.312.000.000 3,.312.000.000
0 10.814.570.000 10.814.570.000

1.718.111.320 1.718.1U.320
c\

3.732.213.788

u

3.732.213.788 9.450.890.135

61.789.695.708 61.789.695.708 59.855.045.689 50.404.155.554

16.888.359.470 5.115.777.701
4.208.400.000 4.977.500.000

21.096.759.470 0 10.093.277.701 0

Đâu năm SÔ phải nộp Sô đã thực nộp Cuôi kỳ
t r o n g  k ỳ trong kỳ

0 4.857.984.930 4.857.984.930

12.663.000 30.597.000 34.272.000 8.5^88.000

0 957.971.405 182.644.563 775.326.842

0 3.000.000 3.000.000 0

971.888.000 971.888.000

12.663.000 6.821.441.355 0 219.916.563 6.614.187.772

1.291.928.000 1.291.928.000
1 »

0

154.384.751 154.304.751 0

306.528.051 306.528.051 0

1.752.760.802 1.752.760.802 0 0



18. Chi phí phải trả 31/03/2016
Đơn vị tính: VND 

01/01/2016
a) Ngắn hạn:

- Chi phí tín chấp, trách nhiệm phải trả
- Tiền ăn ca
- Vận chuyền chất thải

b) Dài hạn:

68.057.363 271.133.854
324.822.000

12.650.000

Cộng 68.057.363 608.605.854

19. Phải trả khác: 31/03/2016 01/01/2016
a) Ngắn hạn:

- Kinh phí công đoàn
- Hồ sơ dự thầu
- Quĩ An sinh
- Đặt cọc tiền mua hàng
- Lãi tiền khách hàng đặt cọc mua hàng phải trả:
- Các khoản phải trả, phải nộp khác
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả

159.768.000

811.580.000

616.157.000 
267.776.945

76.467.750

3.497.0Q0
115.000.000
735.255.000 

129.438.139.521
852.036.000 

2.876.835.824
76.467.750

Cộng 1.931.749.695 134.097.231.095

b) Dài hạn:
c) Số nọ' quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản 
m ục, lý do chưa th an h  toán  nọ’ quá hạn)

20. Doanh thu chưa thực hiện

21. Trái phiếu phát hành

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

23. Dự phòng phải trả: 31/03/2016 01/01/2016
a) Ngắn hạn:

- Chi phí sửa chữa lớn 8.997.176.444 9.000.000.000

Cộng
«

8.997.176.444 9.000.000.000

b) Dài hạn:
t »



24. vốn  chủ sỏ'hữu:
a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Đơn'vị tính: VND

-----n------------------------------------------------------------- ——"—....—----- ru-------------- — *■--  ■
Các khoản mục thuộc vôn chủ sỏ' hữu

Chỉ ticu Vốn góp của 
chủ sỏ' hữu

Quỹ đầu tư phát 
triển

Quỹ dự phòng 
tài chính

Quỹ khác thuộc 
vốn chủ sỏ' hữu

Lọi nhuận ST 
chưa phân phối

Tổng cộng

A 1 2 3 4 5 6
Số dư đau năm trưóc 289.734.570.000 51.374.758.000 0 10.420.800.000 105.290.906.259 456.821.034.259
- Tăng vốn trong năm trước 0
- Lãi trong năm trước 65.182.812.034 65.182.812.034
- Tăng khác 31.289.482.636 4.469.900.000 35.759.382.636
- Giảm VÔ11 trong năm trước
- Lỗ trong năm trước
- Phân phối lợi nhuận
- Giảm khác

(88.800.868.136)
(324.852.437)

0
0

(88.800.868.136)
(324.852.437)

Số dư Cuối năm trưóc 289.734.570.000 82.664.240.636 0 14.890.700.000 81.347.997.720 468.637.508.356
- Tăng vốn trong năm nay
- Lãi trong năm nay 20.049.158.726

0
20.049.158.726

- Tăng khác 0
0

- Giảm vôn trong năm nay 0
- Lô trong năm nay . 0
- Phân phôi lợi nhuận 0
- Giảm khác 0

Số dư cuối năm nay 289.734.570.000 82.664.240.636 0 14.890.700.000 101.397.156.446 488.686.667.082

r t A
b. Chi tiêt vôn đâu tư của chủ sỏ' hữu 3 1 /0 3 /2 0 1 6 3 1 /0 1 /2 0 1 6

- Vốn góp của Tập đoàn'Ho á Chất
- Vốn góp của các đối tượng khác:

Giá trị
194.283.750.000
95.450.820.000

Tỷ lệ (% )
67%
33%

Giá trị
194.283.750.000
95.450.820.000

Tỷ lệ (% )
67%
33%

Cộng 289.734.570.000

Trang 14

289.734.570.000



Đơn vi tính: VND
c. Các giao địch vê vôn vói các chủ sở hữu và 
phân phối cổ tức, chiả lọi nhuận

31/03/2016 . 01/01/2016

- Vốn đầu tư  của chủ sỏ’ hữu
+ Vốn góp đầu năm 289.734.570.000 289.734.570.000
+ Von góp Tăng trong năm
+ Vôn góp giảm trong năm
+ Vốn góp cuối năm 289.734.570.000 289.734.570.000

- Cổ tức, lọi nhuận đã chia 43.460.185.500

d. Co phiếu 31/03/2016 01/01/2016

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 28.973.457 28.973.457
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

+ Cổ phiếu phổ thông • ' 28.973.457 28.973.457
+ Co phiếu ưu đãi

- Sỡ lượng Cổ phiếu được mua lại t

+ Cô phiêu phô thông
+ Cô phiêu ưu đãi

- Số lượng Cổ phiếu đang lưu hành
+ Cô phiêu phô thông 28.973.457 28.973.457
+ Cổ phiếu ưu đãi «

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/CP 10.000 đồng/CP

đ. Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:

+*cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi: *

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi luỹ kế chưa được ghi nhận

e. Các quĩ của doanh nghiệp 31/03/2016 01/01/2016

- Quĩ đầu tư phát triển 82.664.240.636 82.664.240.636

- Quĩ khác thuộc vốn chủ sở hữu 14.890.700.000 14.890.700.000

Cộng 97.554.940.636 97.554.940.636
• t 

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

27. Chênh lệch tỷ giá 31/03/2016 01/01/2016 .

* t 

28. Nguồn kinh phí •

«

•

29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đôi kê toán 31/03/2016 01/01/2016
a) Ngoại tệ các loại:

-U S D : 155.214,360 155.248,900



VII. Thông tin bổ xung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh

• •
Đơn vị tính: VNĐ

1. Tống doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 
Doanh thu:
- Doanh thu bán hàng:
- Doanh thu cung cấp dịch vụ:

Kỳ này

396.253.444.120
583.417.943

Kỳ trưỏc

404.641.888.930
199.601.773

Cộng
Trong đó doanh thu đối với các bên liên quan: 

+ Cty CP XNK HC Miền Nam

396.836.862.063

131.243.007.500

404.841.490.703

86.941.926.100

Cộng 131.243.007.500 86941926100

3. Giá vôn hàng bán

- Giá vốn của hàng đã bán
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp 

Cộng

329.296.487.553
170.097.848

329.466.585.401
158.036.515

338.152.799.574

4. Doanh thu hoạt động tài chính
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Chiết khấu thanh toán
- Cổ tức, lợi nhuận được chia
- Lãi chênh lệch tỷ giá
- doanh thu hoạt động tài chính khác

Cộng
5. Chi phí tài chính

- Lãi Tiền vay ,
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính
- Lỗ chênh lệch tỷ giá
- Dự phòng giảm giá chứng khoán KD và tổn
- Chi phí tài chính khác
- Các khoản ghi giảm Chi phí tài chính

Cộng
6. Thu nhập khác
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ
- Lãi do đánh giá lại tài sản
- Tiền phạt thu được
- Thuế đất được hồi tố
- Các khoản khác

Cộng
7. Chi phí khác
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, 
nhượng bán TSCĐ
- Lỗ do đánh giá lại tài sản
- Các khoản bị phạt
- Các khoản khác

Cộng

884.763.077
674.688.480

1.559.451.557

[.355.255.944

18.108.084

743.680.000

761.788.084

19.825.533

64.759.183
84.584.716

1.355.255.944

711.776.000

711.776.000

90.721.758

482.387.385
573.109.143



8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh 
nghiệp Kỳ này Kỳ trước

a) Chi phí quản íý đoanh nghiệp phát sinh trong kỳ 6.459.396.289 4.821.55X401
Chi phí nguyên vật liệu 180.157.307 154.630.406

Chi phí nhân công 2.704.920.000 3.882.910.000
Chi phí khấu hao TSCĐ 204.045.978 227.054.201
Chi phí dịch vụ mua ngoài 2.429.406.675
Chi phí bằng tiền khác 940.866.329 556.962.794

b) Các khoăn chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ 36.731.680.155 34.933.626.605
Chi phí nguyên vật liệu 143.012.564 171.905.333
Chi phí nhân công 699.930.000 1.129.210.000
Chi phí khấu hao TSCĐ 43.554.580 43.554.580
Chi phí dịch vụ mua ngoài 35.209.052.401 32.690.615.423
Chi phí bằng tiền khác 636.130.610 898.341.269

c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi 
phí quản lý doanh nghiệp

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm 
hàng hóa

- Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi
- Các khoản ghi giảm khác

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao tài sản cố định
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;
- Chi phí bằng tiền khác

cộng

Kỳ này
158.127.619.828

28.099.595.357
2.784.610.456

35.017.790.273
5.234.586.430

229.264.202.344

277.440.000

277.440.000

Kỳ trước
156.573.631.181

34.917.685.783
2.938.296.227

32.888.486.478
2.661.563.554

229.979.663.223

10. Chi phí thuế thu nhập dôanh nghiệp hiện hành

10.1 .Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế 
Thuế suất
Chi phí thuế TNDN hiện hành:

10.2. Các khoản điều chỉnh
- Các khoản điều chỉnh tăng 

+ Thuế suất 
+ Chi phí thuế TNDN:

- Các khoản điêu  chỉnh giảm 
+ Thuế suất 
+ Chi phí thuế TNDN:

- Các khoản điểu chỉnh giảm
„ + Thuế suất

+ Chi phí thuế TNDN:

10.3. Thu nhập tính thuế T N D N
10.4. Tổng Chi ph í thuế TNDN hiện hành'

11. Chi phi thuể thu nhặp doanh nghiệp hoãn 
lĩtỉ

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các 
khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;

Kỳ này * Kỳ trước

1 25.061.448.407 28.150.096.210
20% 22%

2 5.012.289.681 6.193.021.166
3 0 0

22% 22%
4 0 0

25% 25%
5 0 0

22%* 25%
5 0 0

3=1+3 25/061.448.407 * 28.150.096.210
4=2+4-5 5.012.289.681 6.193. 021:166

Kỳ này Kỳ trưóc



- Chi phí thuế T N D N  hoãn lại phát sinh từ việc  
hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;

- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ 
khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;

- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh tù' 
các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử

- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ 
việc hoàn nhập thuế T N D N  hoãn lại phải trả;

- Tổng*chi phí thuế TNDN hoãn lại

VIII. Thông tin bổ xung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền 
tệ:
1. Các giao dịch không băng tiên ảnh hưỏìig 
đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tưong
la i:  ___________________ ____________________________

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên 
quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê 
tài chính

- Mua doanh nghiệp thông qua ptíát hành cổ  
phiếu

- Chuyển nọ' thành vốn chủ sỏ' hữu
- Các giao dịch phi tiền tệ khác

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ 
nhưng không đưọc sử dụng:
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thông thường
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi
- Tiền thu tự phát hành cổ phiếu ưu đãi phân 

loại là nợ phải trả
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu 

chính phủ và REPO chứng khoán
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ
- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thông thường
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là 

nợ phải trả
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái 

phiếu chính phủ và REPO chứng khoán *
- Tiền trả nọ' vay dưới hình thức khác

Kỳ này Kỳ truóc



• •

IX. Những thông tin khác Đ ơn vi tín h : V N Đ

1. Trình bày tài sản,doanh thu,kết quả kinh đoanh theo bộ phận ( theo ỉĩnh vực kinh doanh hoặc 

khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kê toán số 28 " Báo cáo bộ phận " ( 2 )

a. Công cụ tài chính: Đơn vi tính: VNĐ
C ác loạ i cô n g  cụ tà i ch ính củ a  C ô n g  ty:

Giá trị sổ kế toán
Tài sản tài chính 31/03/2016 Sô đầu năm

Giá gốc Dự phòng Giá gốc Dự phòng

Tiền và các khoản tương đương tiền 189*543.098.734 188.822.756.924 -

Phải thu khách hàng, phải thu khác 85.668.558.875
«

(1.894.410.633) 45.881.926.208 (1.894.410.633)

Cộng 275.211.657.609 (1.894.410.633) 234.704.683.132 (1.894.410.633)

Giá trị sổ kế toán
Nợ phải trả tài chính * 31/03/2016 Số đầu năm

Phải trả người bán, phải trả khác 63.721.445.403 193.952.276.784

Chi phí phải trả 68.057.363 608.605.854

Cộng * 63.789.502.766 194.560.882.638

Do thông tư số 210/2009/TT-BTC và các quy «định hiện hành yêu cầu trình bày báo cáo tài chính và thuyết 

minh thông tin đối với công cụ tài chính nhưng không đưa ra các hướng dẫn tương đương cho việc đánh giá 

và ghi nhận giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính nên Công ty chưa đánh giá giá trị 

hợp lý của tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính tại ngày kết thúc liên độ kế toán.

Quản lý rủi ro tài chính

Rủi ro tài chính của Công ty bao gồm rủi ro thị trườnơ, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Công ty đã xây ,

dựng hệ thống kiểm soát nhằm đảm bảo sự cân bằng ở mức độ hợp lý giữa chi phí rủi ro phát sinh và chi phí

quản lý rủi ro. Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi quy trình quản lý rủi ro để đảm bảo sự cân

bằng hợp lý 2Ìữa rủi ro và kiểm soát rủi ro.

« ế  t <



Rủi ro thị trường

Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự thay đổi về giá và lãi xuất.

Rủi ro về giá

Công ty chịu rủi ro về giá của các công cụ vốn phát sinh từ các khoản đầu tư cổ phiếu dài hạn do tính không 

chắc chắn về giá tương lai của cổ phiếu đầu tư.

Rủi ro về lãi suất:

Công ty phải chịu rủi ro về lãi suất do giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài 

chính sẽ biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trường khi khi Công ty có phát sinh các khoản tiền 

có hoặc không có kỳ hạn, các khoản vay và nợ chịu lãi suất thả nổi. Công ty quản lý rủi ro lãi suất bằng cách 

phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có được các lãi suất có lợi cho mục đích của Công ty.

Rủi ro tín dụng:

Rủi ro tín dụng là một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng không có khả năng thực

hiện được nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Cônff ty. Công ty có các rủi ro tín dụng từ

hoạt động sản xuất kinh doanh (chủ yếu đối với các khoản phải thu khách hàng) và hoạt động; tài chính

(bao gồm tiền gửi ngân hàng, cho vay và các công cụ tài chính khác), cụ thể như sau:

Từ 1 năm Trên 1 năm Trên 5 năm Cộng

trở xuống đến 5 năm

Tại ngày 31/03/2016

- Tiền và tương đương tiền: 189.543.098.734 189.543.098.734

- Phải thu khách hàng, phải thu khác: 85.668.558.875 85.668.558.875

- Các khoản cho vay 1.140.813.975 1.140.813.975

- Đầu tư noắn hạn 10.000.000.000 10.000.000.000

Cộng 286.352.471.584 286.352.471.584

Tại ngày 1/1/2016

- Tiền và tương đương tiền: 188.822.756.924 188.822.756.924

- Phải thu khách hàng, phải thu khác: 45.881.926.208
«

45.881.926.208

- Các khoản cho vay 1.140.813.975 1.140.813.975

- Đầu tư ngắn hạn t 10.000.000.000 Ị0.000.000.00Ọ

. Cộng 245.845.497.107 245.845.497.107



Rủi ro thanh khoản:

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn. Rủi ro 

thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính c6các thời 

điểm đáo hạn khác nhau.

Thời hạn thanh toán của các khoản nợ phải trả tài chính dựa trên các khoản thanh toán dự kiến theo hợp 

đồng (trên CO' sở dòng tiền của các khoản gốc) như sau:

Từ 1 năm Trên 1 năm Trên 5 năm Cộng

trở xuống đến 5 năm

Tại ngày 31/03/2016

- Vay và nợ:

- Phải trả người bán, phải trả khác:

- Chi phí phải trả

Cộng

63.721.445.403

68.057.363

0

63.721.445.403

68.057.363

63.789.502.766 63.789.502.766

Tại ngày 1/1/2016

- Vay và nợ:

- Phải trả người bán, phải trả khác:

- Chi phí phải trả

Cộng

193.952.276.784

608.605.854

194.560.882.638

0

193.952.276.784

608.605.854

194.560.882.638

Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro đối với việc trả nợ là thấp. Công ty có khả năng thanh toán các 

khoản nợ đến hạn từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo hạn.

Rủi ro về tỷ giá hối đoái
« •

Cty chịu rủi ro về tỷ giá do giá trị họp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến 

động theo những thay đổi của tỷ giá ngoại tệ khi các khoản vay, doanh thu và chi phí của Công ty được thực 

hiện bằng đơn vị tiền tệ khác với đồng Việt Nam. Công ty không có hoạt động nháp khẩu mà chỉ có hoat động 

xuất khẩu, tuy nhiên doanh thu và các khoản thu xuất khẩu chiếm tỷ trọng không cao trong tổng doanh thu 

cùa Công ty, do đó rủi ro từ tỷ giá hối đoái rất *thấp. * *



b. Báo cáo bộ phận: Đơn vi tính: VNĐ

B áo cáo theo lĩnh vực k in h  doan h :

Báo cáo bộ phận được lập theo quy định (tại thông tư 20/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài Chính) 

được trình bày theo nhóm hàng sản xuất kinh dòanh như sau:

C hỉ tiêu  SP phân lân SP NPK các loại; sản phẩm khác: Tổng cộng

nung chảy Supetecmo. Cân thuê, vỏ bao...

Doanh thu thuần 315.221.329.870 81.032.114.250 583.417.943 396.836.862.063

Giá vốn 252.986.775.048 76.309.712.505 170.097.848 329.466.585.401

Lợi nhuận gọp ' 62.234.554.822 4.722.401.745 413.320.095 67.370.276.662

B áo  cáo theo khu vực đ ịa  lý:

Báo cáo bộ phận được lập theo quy định (tại thônơ tư 20/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài Chính) 

được trinh bày theo khu vực địa lý như sau:

Chỉ tiêu Miền bác Miền nam Xuất khẩu Tổng cộng

Doanh thu thuần 109.301.372.693 268.018.802.250 19.516.687.120 396.836.862.063



IX. Những thông tin khác Đon vi tính: VNĐ

2- Nhũng khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác

a/ Các khoản phải thu khách hàng và trả trước cho người bán Kỳ này Kỳ trước

Phải thu khách hàng: 

Trả trước cho người bán 

Cộng:

54.707.303.878

59.048.328.884

4.341.025.006

42.692.249.801

49.182.743.797

6.490.493.996

b/ Các khoản phải trả người bán và người mua trả trước 

Phải trả người bán:

Người mua trả trước:

Cộng:

61.789.695.708

67.684.860.343

5.895.164.635

62.388.663.462

62.730.995.430

342.331.968

3. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kẽ toán

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày kết thức kỳ kế toán đòi hỏi phải được điều chỉnh hay 

công bố trên báo cáo tài chính này.

4. Thõng tin về các bên liên quan
Các giao dịch với các đơn vị thành viêh trong Tập đoàn Quí I năm 2016:
Mua hàng: Số tiền

- Cty TNHH một thành viên Apatít Việt Nam 37.452.031.126

- Cty CP cao su Đà Nẵng: 26.947.199

- Cty CP Sơn TH Hà Nội ' 34.256.970

(Bán lân, NPK)

Số đầu năm trên Bảng cân đối kế toán được lấy theo số liệu trên báo cáo tài chính kết thúc n°ày 31/12/2015 
chuyển sang ngày 01/01/2016 đã được Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) kiểm 
toán.

Bán hàng:
- Cty CP XNK hoá chất Miền Nam: 131.243.007.500

Nguyễn Thuỳ Dươii

NGƯỜI LẬP BIỂU
( Ký,họ tên )
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KẾ TOÁN TRƯỞNG
( Ký,họ tên )

Nguyễn Thị Hiền
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