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CONG TY CP GẠCH MEN CHANG YIH
KCN Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

“ c“ kế'  “ c " giy 31 “ g B2ẢNGcÂN BÓI KÉ TOÁN M M t
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Mẫu số B 01a -  DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bô Tài chính)

Bơn vi báo cáo: CÔNG TY CP GẠCH MEN CHANG YIH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN MM Mã Thuyết 
số minh 30/09/2016 01/01/2016

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 220.996.489.790 209.897.908.205
I. Tiền và các khoản tương đương tiền ỹỉệịtíiék 110 4.342.633.833 1.115.823.542
1. Tiền m ử . 111 4.342.633.833 1.115.823.542

2. Các khoản tương đương tiền íí^ìỀM ểỀ 112 -

II. Bầu tư tài chính ngắn hạn jẼ.Mtkĩí 120 -

1. Chứng khoán kinh doanh 121 -

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2) 122 - ( ...)

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

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 30.105.777.566 26.559.036.237
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng ỈỀtAk.iŨỆk 131 35.981.171.349 43.505.570.007

2. Trả trước cho người bán 132 4.127.114.205 1.783.145.080

3. Phải thu nôi bô ngắn hạn 133 -

4. Phải thu theo tiến đô kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 -

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 135 -

6. Phải thu ngắn hạn khác 136 9.804.485.747 1.088.961.317

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) ím S ^ilỊll 137 (19.818.640.167) (19.818.640.167)

8. Tài sản thiếu chờ xử lý 139 11.646.432

IV. Hàng tồn kho 140 178.262.609.579 169.341.029.218
1. Hàng tồn kho 141 181.325.912.260 182.499.466.656

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 (3.063.302.681) (13.158.437.438)

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 8.285.468.812 12.882.019.208
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 6.686.132.705 4.915.314.164

2. Thuế GTGT được khấu trừ fn > ỉ 152 1.186.435.353 7.636.680.155

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 153 412.900.754 330.024.889

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ K  u  Étl í ĩ  n 154 -
5. Tài sản ngắn hạn khác K ítÈ S E IilíỉS ị 155 -

B - TÀI SẢN DÀI HẠN MMMM 200 97.960.804.267 110.093.564.425
I. Các khoản phải thu dài hạn 210 -
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 -

2. Vốn kinh doanh ờ đơn vị trực thuộc 212 -

3. Phải thu nội bộ dài hạn 213 -

4. Phải thu về cho vay dài hạn 214 -

5. Phải thu dài hạn khác 215 -

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - (... )

II. Tài sản cố đinh 220 85.976.875.666 94.636.124.161
1. Tài sản cố định hữu hình W ?fậÌSẪEÍỈH 221 85.976.875.666 94.636.124.161

- Nguyên giá ICM 222 322.150.682.105 321.999.773.005

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) H H Ì í íH 223 (236.173.806.439) (227.363.648.844)

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 -

30/06/2016 01/01/2016
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Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CP GẠCH MEN CHANG YIH Mẫu số B 01a - DN
Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ngày 22/12/2014 của Bô Tài chính)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

B - TÀI SẢN DÀI HẠN ttm tM -
- Nguyên giá 228 -

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 - ( ...)

III. Bất đông sản đầu tư 230 -

- Nguyên giá 231 -
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 232 - ( ...)

IV. Tài sản dở dang dài hạn 240 - 106.394.674
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dơ dang dài hạn 241 -

2. Chi phí xây dựng cơ bản dơ dang Ẻ ĩ H i I i i S M 242 - 106.394.674

V. Đầu tư tài chính dài hạn 250 -

1. Đầu tư vào công ty con 251 -
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 252 -

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 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 11.983.928.601 15.351.045.590
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11.983.928.601 15.351.045.590

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 -

3. Tài sản dài hạn khác 268 -

TỎNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 318.957.294.057 319.991.472.630

C - NỢ PHẢI TRẢ iM M t t 300 250.490.503.747 254.389.482.466
I. Nợ ngắn hạn ỈKiBbAtt 310 202.767.703.747 197.779.303.087
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn í í # ; 311 73.375.900.413 98.950.108.989

2. Phải trả người bán ngắn hạn )HíTl'lỈỊỈIỆ̂ 312 63.339.678.768 69.449.858.393

3. Người mua trả tiền trước 313 56.132.553.679 16.243.661.612

4. Thuế và các khoản phải nôp Nhà nước Q 1 A
168.227.850 173.654.866

314

5. Phải trả người lao đông í^ tS ĩ'ư 315 - 2.870.536.804

6. Chi phí phải trả ngắn hạn 316 6.341.936.132 6.725.815.927

7. Phải trả nôi bô ngắn hạn 317 -

8. Phải trả theo tiến đô kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 -

9. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 319 -

10. Phải trả ngắn hạn khác 320 3.409.406.905 3.365.666.496

11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 -

12. Quỹ khen thương, phúc lợi 322 -

13. Quỹ bình ổn giá 323 -

14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 324 -

II. Nọ* dài hạn m m ií í t 330 47.722.800.000 56.610.179.379
1. Phải trả người bán dài hạn 331 -

2. Chi phí phải trả dài hạn 332 -

3. Phải trả nôi bô về vốn kinh doanh 333 -

4. Phải trả nôi bô dài hạn 334 -

5. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 335 -

6. Phải trả dài hạn khác 336 -

7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 337 47.722.800.000 56.610.179.379

8. Trái phiếu chuyển đổi 338 -

II. Nọ* dài hạn m nil-ílít
9. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 339 -

10. Dự phòng phải trả dài hạn 340 -
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11. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 341

Đơn vi báo cáo: CÔNG TY CP GẠCH MEN CHANG YIH
Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Mẫu số B 01a -  DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bô Tài chính)

D - VỐN CHỦ Sở HỮU 8S:;sfc«tfẾ 
I. Vốn chủ sỡ hữu
1. Vốn góp của chủ sơ hữu H lS l ỉ ĩá ằ

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sơ hữu

5. Cổ phiếu quỹ (*) ÍỊ^H

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sơ hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

- LNST chưa phân phối kỳ này 

12. Nguồn vốn đầu tư XDCB

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

TỎNG CỘNG NGUÒN VỐN (440 = 300 + 400)

400
410
411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421 

421a 

421b

422

430
431

432

440

Lập biểu Phụ trách kế toán

Dương Châu Thụy Mộng Thuyền Dương Châu Thụy Mộng Thuyền

68.466.790.310
90.478.550.000

829.809.325

(18.309.325)

(22.823.259.690)

(25.688.059.836)

2.864.800.146

338.101.874.172

65.601.990.164
90.478.550.000

829.809.325

(18.309.325)

(25.688.059.837)

11.803.350.272

(37.491.410.108)

319.991.472.630

Đồns Nai, nsàv 20 tháns 10 năm 2016 
.. •• - .  '(ĩyý.Ẹhi rõ lìỌ, lẽn và dỏng dán)

* 7  ^
w  C Ọ P H Ấ N

L \ G*Cl• H

TRAN VAN SINH
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CÔNG TY CP GẠCH MEN CHANG YIH
KCN Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

M au số B 02a -  DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN Đ ộ  í i & s
QUÝ 3 / 2016

CHỈ TIÊU

1

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

2. Các khoản giảm trừ doanh thu M J1Í

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)
g m & A m m

4. Giá vốn hàng bán lỆíítl-ĩK^

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)

6. Doanh thu hoạt động tài chính W H ‘ỉSl|Ị|J|fcÂ

7. Chi phí tài chính í i m  Ỉirl‘# í ỉi*j IJ

- Trong đó: Chi phí ỉẫỉ vay M lp: Í Ĩ M f l M

8. Chi phí bán hàng l l í í t l í i u

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp *h: íỉlljfỉỉ*J IJ

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 
{30 = 20 +  (21 - 22) - (25 +  26)}

11. Thu nhập khác 4 4-4&A

12. Chi phí khác

13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)
ì& m M Í

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành §íU I jf| (‘ỉ *J 'i'ì 'U

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 -  51 - 52)
n m m

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) K iH

19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)

Lập biểu

A Thuyết 
M ã số f ,

minh

3

60

71 VI.9

Quý 3

Đơn vị tính: VND 'Ệ-Ịừ.: s u  

Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 3

Năm 2016 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2015

4
5

5 6 7

95.021.262.584 74.583.679.442 208.908.591.051 227.661.487.609

387.592.543 907.995.924 1.454.849.527 1.371.703.011

94.633.670.041 73.675.683.518 207.453.741.524 226.289.784.598

87.486.925.074 70.445.077.290 186.521.374.485 213.233.075.912

7.146.744.967 3.230.606.228 20.932.367.039 13.056.708.686

37.620.545 15.926.660 1.341.461.862 85.660.084

966.519.394 2.893.948.650 6.033.720.714 10.914.388.902

965.231.292 2.890.089.533 5.562.140.276 8.911.193.008

1.419.596.707 2.230.049.159 4.514.853.709 7.896.879.348

2.784.049.328 2.690.641.231 8.586.482.327 8.076.700.368

2.014.200.083 (4.568.106.152) 3.138.772.151 (13.745.599.848)

200.719.146 (117.918.837) 497.929.110 217.493.203

452.831.450 172.736.012 771.901.115 965.655.847

(252.112.304) (290.654.849) (273.972.005) (748.162.644)

1.762.087.779 (4.858.761.001) 2.864.800.146 (14.493.762.492)

1.762.087.779 (4.858.761.001) 2.864.800.146 (14.493.762.492)

194,75 (537,01) 316,63 (1.601,90)

Đồng Nai, ngày 20 tháng 10 năm 2016
• .. '-*■ -. -1ỵKỷísghi rõ họ, tên và dóng dấu)

r' ,  \ ' i - \  s ?

Dương Châu Thụy Mộng Thuyền Dương Châu Thụy Mộng Thuyền

Đồng;

■ y  c § W G j y *  

ị Á
<&SỊỊWếịĩụ

' • x í TRAN VAN SINH'SĨrTou.t ợỉ-

2

1 VI.1

2 VI.1

10 VI.1

11 VI.2

21 VI.3

22 VI.4

25 VI.5

26 VI.6

31 VI.7

32 VI.8
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CÔNG TY CP GẠCH MEN CHANG YIH 

KCN Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

M au số B 03a -  DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

(Theo phương pháp gián tiếp) (*) 

Quý 3 năm 2016

Chỉ tiêu

1

I. Lưu chuyển tiền từ  hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế m m m m
2. Điều chỉnh cho các khoản
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT H Ễ Ỉ#
- Các khoản dự phòng ín í ỗ i ^ ị i
'- (Lãi), lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại

tệ
'- (Lãi), lỗ từ hoạt động đầu tư ỉẵ ^ ^ ílỀ Ịp ^ íỀ ^ tÌ tỉỂ
- Chi phí lãi vay
- Các khoản điều chỉnh khác
3. Lợi nhuận từ  hoạt động kinh doanh trước thay đoi von ỉưu động

- (Tăng), giảm các khoản phải thu
- (Tăng), giảm hàng tồn kho
- Tăng, (giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp
- Tăng, giảm chi phí trả trước ĨJĨ #  í t  í f , ì !
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh
- Tiền lãi vay đã trả lj||-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
Lưu chuyển tiền thuần từ  ho ạ  động kinh doanh jỊfềịầtỉ&ỆẾÓỪỊẼ&ỈÊMỉịềặễ
II. Lưu chuyển tiền từ  hoạt động đầu tư
1 .Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 
Lưu chuyển tiền thuần từ  ho ạ  động đầu tư
III. Lưu chuyển tiền từ  hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát

hành
3. Tiền thu từ đi vay
4. Tiền trả nợ gốc vay
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

Lưu chuyển tiền thuần từ  hoạt động tài chính ỊễM tỉẼẼbÓ ỳĩẵềtM M Ỉ^Ệẵ

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ ^193514^1^11 
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)

Phụ trách kế toán

M ã Thuyềt
số minh

9
10
11
12
13
14
15
16 
17 
20

21
22
23
24
25
26 
27
30

31

32

33
34
35
36

40

50
60
61
70

Đơn vị tỉnh:VND

Lũy kề từ  đầu năm Lũy kề từ  đầu năm
đền cuối quý 3/2016 đền cuối quý 3/2015

4 ;5

2.864.800.146 (14.493.762.492)
3.642.411.486 16.070.213.489
8.810.157.595 8.724.097.608

(10.095.134.757)

259.587.503 (1.547.116.174)

(894.339.131) (17.960.953)
5.562.140.276 8.911.193.008

10.149.623.118 1.576.450.997

(3.294.092.374) (4.566.333.427)
(1.173.554.396) 40.248.194.417
30.778.739.629 (43.767.285.678)

3.367.116.989 1.037.012.493

(2.849.772.379) (6.841.391.714)

36.978.060.587 (12.313.352.912)

- (4.810.145.752)

40.340.868 17.960.953
40.340.868 (4.792.184.799)

185.121.765.057 187.816.479.750
(218.913.356.221) (153.003.871.131)

(33.791.591.164) 34.812.608.619

3.226.810.291 (7.140.918.683)
1.115.823.542 11.711.650.221

4.342.633.833 4.570.731.538

Dương Châu Thụy Mộng Thuyền

Đồng Nai, ngày 20 tháng 10 năm 2016 

. - • .  .. (ỉýý\gh i rỗ họ, tên và dóng dấu)
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CÔNG TY CP GẠCH MEN CHANG YIH
KCN Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Mẫu số B 09 -  DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

C Ô N G  TY  C P  G Ạ C H  M E N  C H A N G  Y IH
KCN Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
QUÝ III/2016 2016 ¥ f g ĩ ĩ  ^

I. Đ Ặ C  Đ IỂ M  H O Ạ T  Đ Ọ N G  CỦA C Ô N G  TY

1. H ìn h  th ứ c  sỡ  h ữ u  vốn : C ông ty  cổ p h ầ n

2. L ĩn h  vực k in h  d o an h  : S ản  x u ấ t

líg ís«  ỂL&
3. N gành  nghề k in h  d o an h  : S ản  x u ấ t các loại gạch  m en  và  gạch  m ỹ th u ậ t  tr a n g  t r í  ch ấ t lư ợ n g  xây d ự n g  công t r ìn h  d ân  
d ụng . S S Í T I Í I  g H M ? P g i ,& « l$ g â l Ì i ĩ Ì Ì ! 6  ■

II. N Ă M  T À I C H ÍN H , Đ Ơ N  VỊ T IÈ N  TỆ  SỬ  D Ụ N G  T R O N G  K É  TO Á N

1. N ăm  tà i ch ính

Năm tài chính của Công ty bắt đau từ  ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Đ ơn vị tiền  tệ  sử  d ụ n g  tro n g  kế to ánU tH ríÈ S I ÌĨ.ỆÊỈằ

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là  Đồng Việt Nam (VND).

III. CH U Ẵ N  M ự C  VÀ C H É  Đ Ọ  K É  TO Á N  Á P  D Ụ N G

1. C hế độ kế to á n  áp  dụ n g

Theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính cũng như các thông tư  hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và 
chế độ kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập Báo cáo tài chính.

2. T uyên  bố  về việc tu â n  th ủ  c h u ẩn  m ực kế to á n  và chế độ kế to á n  vP-írlB lỉíllrlls ỉPS líỊlỂ Ẽ

Ban Tổng Giám đốc đàm bào đã tuân thủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam 
được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện 

chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập Báo cáo tài chính.
3. H ìn h  th ứ c  kế to á n  áp  dụn g

Công ty sử dụng hình thức kế toán chứng từ  ghi sổ.

IV. C Á C  C H ÍN H  SÁ C H  K É  TO Á N  Á P  D Ụ N G

1. C ơ  sỡ  lập  B áo cáo tà i ch ín h

Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở kế toán dồn tích (trừ các thông tin liên quan đến các luồng tiền).

2. T iền  và  tư ơ n g  đ ư ơ n g  tiền

Tiền và các khoàn tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoàn đầu tư ngắn hạn có 
thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ  ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không 

có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền.

3. H àn g  tồ n  k h o S í^ í Ị Ỉ

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. G iá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến 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.

G iá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường 
xuyên.
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CÔNG TY CP GẠCH MEN CHANG YIH Mẫu số B 09 -  DN
KCN Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. G iá trị thuần có thể thực hiện 
được là  giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản pham  và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ 
chúng.

4. C ác k h oản  p h ả i th u  th ư ơ n g  m ại và  p h ả i th u  khácỊIỊ

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra.

5. T ài sản  cố đ ịn h  h ữ u  h ìn h

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm toàn bộ các 
chi phí m à Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi 
phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chan làm  tăng lợi ích  kinh tế 
trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận ngay vào chi phí.

Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh 
do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong năm.

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của 
các loại tài sản cố định hữu hình như sau:

Loại tài sản cố định Số năm

Nhà cửa, vật kiến trúc 5-25

Máy móc và thiết bị 5-12

Phương tiện vận tải,truyền dẫn 5-12

Thiết bị, dụng cụ quản lý 5-10

6. T ài sản  th u ê  h o ạ t động8.jy.?i&!Kll!íllltjÌÌ

Thuê tài sản được phân loại là  thuê hoạt động nếu phần lớn rủi ro và lợi ích  gắn liền với quyền sở hữu tài sản thuộc về người cho thuê. 
Chi phí thuê hoạt động được phản ánh vào chi phí theo phương pháp đường thẳng cho suốt thời hạn thuê tài sản, không phụ thuộc vào 
phương thức thanh toán tiền thuê.

7. C hi p h í đi v a y f t§ fc j tf f l

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí khi phát sinh.

8. C hi p h í t r ả  trư ớ c  Bí

C ông cụ , d ụ n g  c ụ U i , ,

Chi phí công cụ, dụng cụ đã đưa vào sử dụng được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân 
bổ trên 12-36 tháng.

9. C ác k h o ản  p h ả i t r ả  th ư ơ n g  m ại và  ph ả i t r ả  k h á c H Ề tìiM S it ĩk ^ ĩ i í ị tầ ĩ& ịịt ĩk

Các khoản phải trả thương mại và các khoản phải trả khác được ghi nhận theo giá gốc.

10. C hi p h í p h ả i t r ả  MHÍÊk.

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng.

11. T ríc h  lập  quỹ  d ự  p h ò n g  t r ợ  m ấ t việc làm  và  b ảo  h iểm  th ấ t  n g h iệp S íS ;ỉiíR )3 S áfeẼ l.'H 'ĩỉE ífe IfP ftífe ip i® fis tt '! Ị já£

Q uỹ dự phòng trợ  cấp mất việc làm  được dùng để chi trả trợ  cấp thôi việc cho người lao động có thời gian làm  việc từ 12 tháng trở  lên 
tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 tại Công ty. Mức trích quỹ dự phòng trợ  mất việc làm  là  3% quỹ lương làm  cơ sở đóng bảo hiểm 
xã hội và được hạch toán vào chi phí theo hướng dẫn tại Thông tư 82/2003/TT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Bộ Tài chính. 
Trường hợp quỹ dự phòng trợ  mất việc làm  không đủ để chi trợ  cấp cho người lao động thôi việc trong năm thì phần chênh lệch thiếu 
được hạch toán vào chi phí.

Theo Luật bảo hiểm  xã hội, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 người sử dụng lao động phải đóng quỹ Bảo hiểm  thất nghiệp do cơ quan 
Bảo hiểm  xã hội Việt Nam  quản lý với tỷ lệ 1% của mức thấp hơn giữa lương cơ bản của người lao động hoặc 20 lần mức lương tối 
thiểu chung được Chính phủ qui định trong từng thời kỳ. Với việc áp dụng chế độ bảo hiểm  thất nghiệp người sử dụng lao động không 
phải trích lập dự phòng trợ  cấp mất việc làm  cho thời gian làm  việc của người lao động từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Tuy nhiên trợ 
cấp thôi việc trả cho người lao động đủ điều kiện cho thời gian làm  việc trước ngày 01 tháng 01 năm 2009 là  mức lương bình quân 
trong vòng sáu tháng liền kề trước thời điểm thôi việc.

12. N guồn  vốn k in h  d o an h  SBfi?ỉtáfc
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CÔNG TY CP GẠCH MEN CHANG YIH
KCN Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Mẫu số B 09 -  DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Nguồn vốn kinh doanh của Công ty bao gồm:

• Vốn đầu tư  của chủ sở hữu: được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư  của các cổ đông.

• Thặng dư vốn cổ phần: chênh lệch do phát hành cổ phiếu cao hơn mệnh giá

13. Cổ p h iếu  quỹ  ỉ £ i i § £ &

Khi cổ phần trong vốn chủ sở hữu được mua lại, khoàn tiền trà bao gồm cà các chi phí liên quan đến giao dịch được ghi nhận là cổ 
phiếu quỹ và được phàn ánh là  một khoàn giàm trừ trong vốn chủ sở hữu. Các khoàn lãi hoặc lỗ khi mua, bán cổ phiếu quỹ được ghi 
vào chỉ tiêu Thặng dư vốn cổ phần trong vốn chủ sở hữu

14. T hu ế  th u  n h ậ p  d o an h  n g h iệ p :ổ ì j | l 3 f # R

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.

T huế th u  n h ậ p  h iện  h à n h

Thuế thu nhập hiện hành là khoàn thuế được tính dựa trên thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán 
là do điều chỉnh các khoàn chênh lệch tạm  thời giữa thuế và kế toán, các chi phí không được trừ cũng như điều chỉnh các khoàn thu 
nhập không phài chịu thuế và các khoàn lỗ được chuyển

T hu ế  th u  n h ậ p  h o ã n  lạ i ÍẾ M M

Thuế thu nhập hoãn lại là  khoàn thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phài nộp hoặc sẽ được hoàn lại do chênh lệch tạm  thời giữa giá trị ghi 
sổ của tài sàn và nợ phài trà cho mục đích Báo cáo tài chính và các giá trị dùng cho mục đích thuế. Thuế thu nhập hoãn lại phài trà 
được ghi nhận cho tất cà các khoàn chênh lệch tạm  thời chịu thuế. Tài sàn thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn 
trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm  thời được khấu trừ này.

G iá trị ghi sổ của tài sàn thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xem xét lại vào ngày kết thúc năm tài chính và sẽ được ghi giàm 
đến mức đàm bào chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sàn thuế thu nhập hoãn lại được 
sử dụng. Các tài sàn thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại chưa được ghi nhận trước đây được xem xét lại vào ngày kết thúc năm tài 
chính và được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế để có thể sử dụng các tài sàn thuế thu nhập hoãn lại chưa ghi nhận 
này.

Tài sàn thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phài trà được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sàn được 
thu hồi hay nợ phài trà được thanh toán dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc năm tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại 
được ghi nhận trong Báo cáo kết quà hoạt động kinh doanh trừ khi liên quan đến các khoàn mục được ghi thang vào vốn chủ sở hữu
khi đó thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được ghi thang vào vốn chủ sở hữu.

15. N guyên tắc  chuyến  đổi ngoại tệ  ỹ ụ tll  WfÌÍIBÍ|IJ

Các nghiệp vụ phát sinh bang ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Số dư các khoàn mục tiền tệ có gốc
ngoại tệ cuối năm được qui đổi theo tỷ  giá tại ngày cuối năm.

Chênh lệch tỷ  giá phát sinh trong năm và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoàn mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm được ghi 
nhận vào thu nhập hoặc chi phí trong năm.

Tỷ giá sử dụng để qui đổi là tỷ giá mua bán ngân hàng vietcombank chi nhánh nhơn rạch

16. N guyên tắc  ghi n h ậ n  d o an h  th u  và  th u  n h ậ p

D o an h  th u  b á n  h à n g  h o á , th à n h  p h ẩm

Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm  được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với việc sở hữu cũng như quyền quàn lý 
hàng hóa, thành phẩm  đó được chuyển giao cho người mua, và không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc 
thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khà năng hàng bán bị trà lại.

T iền  lãi

Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ.

17. B áo cáo th eo  bộ  p h ậ n  ScSPPISH a

Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh là  một phần có thể xác định riêng biệt tham  gia vào quá trình sàn xuất hoặc cung cấp sàn phẩm, 
dịch vụ và có rủi ro và lợi ích kinh tế khác với các bộ phận kinh doanh khác.

Bộ phận theo khu vực địa lý là một phần có thể xác định riêng biệt tham  gia vào quá trình sàn xuất hoặc cung cấp sàn phẩm, dịch vụ 
trong phạm  vi một môi trường kinh tế cụ thể và có rủi ro và lợi ích kinh tế khác với các bộ phận kinh doanh trong các môi trường kinh 
tế khác.

18. B ên  liên  q u a n

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khà năng kiểm soát hoặc có ành hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định 
các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên cũng được xem là bên liên quan nếu cùng chịu sự kiểm soát chung hay chịu ành hưởng 
đáng kể chung.
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Mẫu số B 09 -  DN
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Trong việc xem xét mối quan hệ của các bên liên quan, bàn chất của mối quan hệ được chú trọng nhiều hơn hình thức pháp lý. 

Giao dịch với các bên có liên quan trong năm được trình bày ở thuyết minh số VII. 1

V. T H Ô N G  T IN  B ỏ  SU N G  C H O  C Á C  K H O Ả N  M Ụ C  T R ÌN H  B À Y  T R O N G  B Ả N G  CÂN Đ Ỏ I K Ế  TO Á N

' ĩ i M M m m m & m  Ẽ  ìffi ?E fừ ,t,
1. T iền  và  các k h oản  tư ơ n g  đ ư ơ n g  tiền  H ^ IÍ I I tM íllỄ K lỉS  n

30/09/2016 01/01/2016
Tiền mặt ĨM.-ỂẾ 165.005.643 15.012.456
Tiền gửi ngân hàng
Ể B ÍĨÍP Ì ;

4.177.628.190 1.100.811.086

Các khoàn tương đương tiền
i

Cộng -êĩH- 4.342.633.833 1.115.823.542

. P h ả i th u  củ a  k h ách  h à n g  ỈIỀ ^ iìÌM .
30/09/2016 01/01/2016

Các khách hàng nước ngoài
m ^ n

2.376.067.490 2.051.788.476

Các khách hàng trong nước 27.729.710.076 41.453.781.531

Cộng 30.105.777.566 43.505.570.007

. T rả  trư ớ c  cho ngư ờ i b á n  B ỉ í+ ệ & lỉ í r
30/09/2016 01/01/2016

Các nhà cung cấp nước ngoài 2.381.707.885 1.200.274.086

Các nhà cung cấp trong nước
B r t « S f S

1.745.406.320 582.870.994

Cộng 4.127.114.205 1.783.145.080
. C ác k h o ản  p h ả i th u  khác

30/09/2016 01/01/2016
Tạm ứng 8.768.144.101 710.897.000
Khác 1.036.341.646 378.064.317
Cộng 9.804.485.747 1.088.961.317

. H àn g  tồ n  kho
30/09/2016 01/01/2016

Hàng mua đang đi trên đường

Nguyên liệu, vật liệu tồn kho 30.513.728.381 39.268.811.290

Công cụ, dụng cụ 381.309.298 286.199.022

Chi phí sàn xuất kinh doanh dở 
dang

10.096.829.807 15.690.863.779

Thành phẩm tồn kho 140.334.044.774 127.253.592.565

Hàng gửi đi bán

Cộng 181.325.912.260 182.499.466.656

Hàng tồn kho của Công ty đã được dùng thế chấp để đàm bào cho các khoàn
Việt Nam  -  Chi nhánh Nhơn Trạch.

. D ự  p h ò n g  g iảm  giá  h à n g  tồ n  kho
30/09/2016 01/01/2016

Nguyên liệu và thành phẩm
jK ậì-a/SoBo

(3.063.302.681) (13.158.437.438)

. C hi p h í t r ả  trư ớ c  n g ắ n  h ạ n
30/09/2016 30/09/2015

Tại ngày 01 tháng 01 

Tăng trong kỳ 

Phân bổ trong kỳ

4.915.314.164

17.802.165.148

(16.031.346.607)

8.795.798.644

6.194.813.438

(9.818.807.935)
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Tại thời điểm cuối kỳ 6.686.132.705 5.171.804.147

8. T ăn g , g iảm  tà i sản  cố đ ịn h  h ữ u  h ìn h  ỈỆ Ì ể tâ M ĩã /Ề ì íẾ Ê
V , Phương tiện vận ,

Nhà cua, vật kiến M áy móc và thiết • Thiết bị, dụng
trúc bị s cụ quản lý

________ _________  truyền dan ______

Nguyên giá 

01/07/2016

Mua sắm mới 

Thanh lý TSCĐ 

Phân loại lại TSCĐ

76.368.587.380 239.211.705.921 5.713.628.707 856.760.097 322.150.682.105

30/09/2016 76.368.587.380 239.211.705.921 5.713.628.707 856.760.097 322.150.682.105

Giá trị hao mòn 

01/07/2016

Khấu hao trong kỳ 

Thanh lý, phân loại

33.632.392.757

769.121.865

196.373.302.290

2.041.351.486

2.639.720.261

105.295.872

605.021.909

7.599.999

233.250.437.217

2.923.369.222

30/09/2016 34.401.514.622 198.414.653.776 2.745.016.133 612.621.908 236.173.806.439

Giá trị còn lại 

01/07/2016 42.736.194.623 42.838.403.631 3.073.908.446 251.738.188 88.900.244.888

30/09/2016 41.967.072.758 40.797.052.145 2.968.612.574 244.138.189 85.976.875.666

Một số tài sản cố định hữu hình đã được thế chấp để đảm bảo cho các khoản vay của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương 
Việt Nam -  Chi nhánh Nhơn Trạch.

9. C hi p h í xây  d ự n g  cơ  b ả n  d ỡ  d an g  SỈHjÌfcj|í!íItJ
30/09/2016 30/09/2015

Tại ngày 01 tháng 01 - 391.331.881

Tăng trong kỳ 3.253.364.035

Kết chuyển vào TSCĐ trong kỳ (305.505.000)

Kết chuyển sang chi phí trả trước (3.069.882.229)

Giảm khác (269.308.685)

30/09/2016 - 2

10. C hi p h í t r ả  trư ớ c  dài h ạ n
30/09/2016 30/09/2015

Tại ngày 01 tháng 01 11.873.922.033 22.812.166.354

Tăng trong kỳ 1.998.101.908 17.323.987.509

Phân bổ trong kỳ (1.888.095.340) (23.532.804.149)

30/09/2016 11 .983 .928.601 16 .603.349714

11. V ay và  n ợ  n g ắ n  h ạ n  ÍSÍỊ1 HỈMtiỆữÌRM.

30/09/2016 01/01/2016
Vay ngắn hạn 30.483.100.413 52.223.772.062
Ngân hàng thương mại cổ phan

Ngoại thương Việt Nam -  Chi 12.846.905.605 52.223.772.062
nhánh Nhơn Trạch(i)
Chen Hui Zun 17.636.194.808
Vay dài hạn đến hạn trả 42.892.800.000 46.726.336.927
Chyih ỉnvestment Co.,Ltd 42.892.800.000 43.276.800.000
Ngân hàng thương mại cổ phan

Ngoại thương Việt Nam -  Chi 3.449.536.927
nhánh Nhơn Trạch)
Cộ ng 73.375.900.413 98.950.108.989
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Khoản vay ngắn hạn Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam  -  Chi nhánh Nhơn Trạch để m ua nguyên vật liệu và 
thanh toán các chi phí hợp lý khác. Khoản vay này được đảm bảo bang việc thế chấp máy móc thiết bị và thành pham  tồn kho.

12. P h ả i t r ả  cho ngườ i b á n  I K M ệ n l ỉ í r

30/09/2016 01/01/2016

Các nhà cung cấp nước ngoài 

Các nhà cung cấp trong nước

3.675.958.737

59.663.720.031

14.116.064.717

55.333.793.676

Cộ ng 63.339.678.768 69.449.858.393

13. N gười m u a  t r ả  tiền  trư ớ c

30/09/2016 01/01/2016

Các khách hàng nước ngoài 46.624.922.387 10.533.722.561

Các khách hàng trong nước 9.507.631.292 5.709.939.051

Cộ ng 56.132.553.679 16.243.661.612

14. T hu ế  và  các k h o ản  p h ả i n ộ p  N hà nước
Chỉ tiêu 30/09/2016 01/01/2016

Thuế giá trị gia tăng hàng bán nội 
địa
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập 

khau
Thuế xuất, nhập khau -
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập cá nhân 168.227.850 173.654.866
Các khoản thuế khác

Cộng 168.227.850 173.654.866
T huế giá t r ị  g ia  tă n g
Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng như sau: 
Hàng bán nội điạ : 10%
Hàng xuất khau : 0%
T huế n h ậ p  kh ẩu
Công ty kê khai và nộp theo thông báo của hải quan 
T huế th u  n h ậ p  d o an h  nghiệp

Quí III/2016 Quí III/2015

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

Các khoản điều chỉnh tăng, giảm 
lợi nhuận kế toán để xác định lợi 
nhuận chịu thuế thu nhập doanh 
nghiệp:

1. Các k h oản  đ iều  ch ỉnh
tă n g
1. Các k h oản  đ iều  ch ỉnh

giảm
Thu nhập miễn thuế 
Lỗ các năm trước được chuyển 
Cộng các khoản chi phí không 

được khấu trừ 
Thu nhập tính thuế 
Thuế suất thuế thu nhập doanh 

nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải 
nộp theo thuế suất phổ  thông

Thuế thu nhập doanh nghiệp 
chênh lệch do áp dụng thuế s u ấ  
khác thuế suất phổ  thông 
Thuế thu  nhập doanh nghiệp còn 

phải nộp

1.762.087.779 (4.858.761.001)

1.762.087.779

15% 15%

Các loại th u ế  khác
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Công ty kê khai và nộp theo qui định hiện hành.

15. C hi p h í p h ả i t r ả  B ĩ í + i t s i

30/09/2016 01/01/2016

Chi phí lãi vay phải trả 6.341.936.132 4.589.170.736

Chi phí khác 2.136.645.191

Cộng 6.341.936.132 6.725.815.927

. C ác k h o ản  p h ả i t r ả ,  p h ả i n ộ p  khác

30/06/2016 01/01/2016

Kinh phí công đoàn 36.224.650 33.068.480

Bảo hiếm xã hội 183.130.473 543.412.476

Bảo hiếm y tế 17.850.163 52.967.707

Bảo hiếm thất nghiệp 7.539.151 22.371.310

Phải trả khác 3.164.662.468 2.713.846.523

Cộ ng 3.409.406.905 3.365.666.496

. V ay và  n ợ  dài h ạ n

30/09/2016 01/01/2016

Vay dài hạn ngân hàng

Ông Chen Hui Zun(i) 16.000.000.000 16.000.000.000
Ngân hàng thương mại co phần 

Ngoại thương Việt Nam -  Chi 
nhánh Nhơn Trạch)
Vay dài hạn Chyih Investment Co., 

Ltd. (iii)
31.722.800.000

8.603379.379

32.006.800.000

Cộ ng 47.722.800.000 56.610.179.379

(i) Khoản vay 16.000.000.000 VND từ  Ông Chen Hui Zun theo hợp đồng vay số 1208001-HĐVCN/2012 ngày 01/08/2012 với lãi 

suất 14.5%, lãi vay trả vào ngày 30 hàng tháng, thời hạn vay 01/08/2012 đến 31/07/2017. Tiền vốn gốc trả một lan vào cuối thời hạn 

vay hoặc trả trước hạn khi công ty có điều kiện thanh toán.

(iii)Khoản vay Chyih Investment Co., Ltd. với lãi suất 3% /năm  đế bố sung vốn hoạt động theo Hợp đồng CYI/TL/05/01 ngày 10 tháng 
7 năm 2001 và Phụ lục hợp đồng PL/CYI/TL/05/01 ngày 12 tháng 5 năm 2009. Khoản vay này đã được xác nhận tại Công văn số 
1644/CV-QLNH ngày 08 tháng 11 năm 2001 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Công văn số 465/NHNN-ĐNA1 ngày 29 tháng 5 
năm 2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  -  Chi nhánh tỉnh Đồng Nai

18. V ốn ch ủ  sờ  h ữ u

B ản g  đối chiếu  b iến  động  vốn ch ủ  sờ  h ữ u

Vốn đầu tư của chủ 
sờ hữu

Thặng dư vốn cỗ 
phần Cỗ phiếu quỹ

Lợi nhuận sau 
thuế chưa 
phân phối

Cộng

01/01/2015 90.478.550.000 829.809.325 (18.309.325) 11.803.350.272 103.093.400.272
Lợi nhuận trong kỳ (14.493.762.491) (14.493.762.491)

Giảm khác

Quí III/2015 90.478.550.000 829.809.325 (18.309.325) (2.690.412.219) 88.599.637.781

01/01/2016 90.478.550.000 829.809.325 (18.309.325) (25.688.059.836) 65.601.990.164
Lợi nhuận trong kỳ 2.864.800.146 2.864.800.146

Giảm khác

Quí III/2016 90.478.550.000 829.809.325 (18.309.325) (22.823.259.690) 68.466.790.310

Cỗ phiếu
Quí III/2016 ________ 01/01/2016
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Số lượng cổ phiếu đăng ký phát 
hành
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công 

chúng
- Cổ phiếu phổ thông
- Cổ phiếu ưu đãi

Số lượng cổ phiếu được mua lại
- Cổ phiếu phổ thông
- Cổ phiếu ưu đãi

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Cổ phiếu phổ thông
- Cổ phiếu ưu đãi

9.047.855

1.430
1.430

9.046.425
9.046.425

9.047.855

1.430
1.430

9.046.425
9.046.425

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành 10,000 VND 10,000 VND

VI. T H Ô N G  T IN  B ớ  SU N G  C H O  C Á C  K H O Ả N  M Ụ C  T R ÌN H  B À Y  T R O N G  BÁ O  CÁ O  K É T  Q UẢ H O Ạ T  Đ Ọ N G  K IN H  
D O A N H

1. D o an h  th u  b á n  h à n g  và  cung  cấp  d ịch  vụ

Quí III /  2016 Quí III/2015

Tổ ng doanh thu

Các khoàn giàm trừ doanh thu:

Chiết khẩu thương mại

Giảm giá hàng bán

Hàng bán bị trả lại

Doanh thu  thuần

95.021.262.584

(387.592.543)

(387.592.543)

94.633.670.041

74.583.679.442 

(907.995.924) 

(688.064.236) 

(219.931.688)

73.675.683.518

Trong đó:
Doanh thu xuẩt khẩu 2.187.721.389 15.433.538.226
Doanh thu nội địa 92.168.740.696 58.219.378.902
Doanh thu khác 277.207.956 22.766.390

. G iá  vốn h à n g  b á n
Quí III /  2016 Quí III/2015

Giá vốn của thành phẩm đã cung 87.486.925.074 70.445.077.290
cấp
Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng

tồn kho
Chi phí ngừng sàn xuất
Dự phòng giàm giá hàng tồn kho
Cộng 87.486.925.074 70.445.077.290

. D o an h  th u  h o ạ t động  tà i ch ín h
Quí III /  2016 Quí III/2015

Lãi tiền gửi không kỳ hạn 4.081.261 2.689.725

Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện - 13.236.935
Cộ ng 4.081.261 15.926.660

. C hi p h í tà i ch ính
Quí III /  2016 Quí III/2015

Chi phí lãi vay 965.231.292 2.890.089.533

Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
Cộ ng 965.231.292 2.890.089.533

. C hi p h í b á n  hàn g
Quí III /  2016 Quí III/2015
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Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC 30.941.057 184.780.296

Chi phí nhân công 418.834.724 414.213.311

Chi phí khấu hao tài sàn cố định - -

Chi phí dịch vụ mua ngoài 939.789.516 1.402.437.804

Chi phí khác 30.031.410 228.617.748

Cộ ng 1.419.596.707 2.230.049.159

6. C hi p h í q u ả n  lý  d o an h  n g h iệ p i ĩS U tA !

Quí III /  2016 Quí III/2015

Chi phí nguyên liệu, vật liệu 126.408.606 251.392.993

Chi phí nhân công 1.301.346.135 1.728.303.635

Chi phí khấu hao tài sàn cố định 152.131.923 150.918.908

Chi phí dịch vụ mua ngoài 1.026.374.597 430.575.393

Chi phí dự phòng

Chi phí khác 177.788.067 129.450.302

Cộ ng 2.784.049.328 2.690.641.231

7. T h u  n h ậ p  khácH rm íl-llịcA
Quí III /  2016 Quí III/2015

Thu tiền nhượng bán, thanh lý tài
sàn cố định

Hoàn thuế nhập khẩu

Xử lý công nợ

Thu nhập khác 200.719.146 (117.918.837)

Cộng 288.320.833 (117.918.837)

8. C hi p h í khác
Quí III /  2016 Quí III/2015

Phạt chậm nộp thuế, phạt vi phạm
hành chính
Thanh lý nhượng bán TSCĐ

Xử lý nợ - -

Chi phí khác 452.831.450 172.736.012

Cộ ng 452.831.450 172.736.012

9. L ã i cơ  b ả n  t r ê n  cố phiếuUS^Hỉ.
Quí III /  2016 Quí III/2015

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu 1.762.087.779
nhập doanh nghiệp
Các khoàn điều chỉnh tăng, giàm

lợi nhuận kế toán để xác định lợi
nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu
cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành
9.046.425 9.046.425

bình quân trong kỳ

Lãi cơ bản trên  cố phiếu 195 (537)

10. C hi p h í sả n  x u ấ t k in h  d o an h  theo  yếu tố  ỉí:0ií!l!K )ỄĩiịSìB ?f?ị!ffil

Quí III /  2016 Quí III/2015

Chi phí nguyên liệu, vật liệu 56.719.288.487 42.239.087.047

15 TM



CÔNG TY CP GẠCH MEN CHANG YIH
KCN Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Mẫu số B 09 -  DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Chi phí nhân công

Chi phí khấu hao tài sàn cố định

Chi phí dịch vụ mua ngoài

Chi phí khác

Cộng

10.751.643.341

2.787.930.038

8.032.521.871

497.839.662

78.789.223.399

8.660.332.198

2.723.623.128

6.187.842.688

894.004.910

60.704.889.971

V II. N H Ữ N G  T H Ô N G  T IN  K H Á C  
1. G iao  d ịch  với các b ên  liên  q u a n  l ặ ^ t í ỉ í ỉ i  B S ý ĩ ỉ ỉM  

G iao  d ịch  với các b ên  liên  q u a n  khác
Bên liên quan khác với Công ty chỉ có Chyih investment Co., Ltd

Tại ngày 30/06/2016, công nợ với Chyih Investment Co., Ltd. như sau:

30/09/2016 01/01/2016

Tiền lãi vay phài trà 5.459.235.799 4.340.419.299

Vay dài hạn phài trà 75.397.734.197 75.283.600.000

Tại 30/06/2016, công nợ với Ông Chen Hui Zun như sau:

30/06/2016 01/01/2016

Tiền lãi vay phài trà 

Tiền cho vay phài trà

234.666.668

19.176.470.423

193.333.333

16.000.000.000

V III. G IẢ I T R ÌN H  C H Ê N H  L Ệ C H  BÁO C Á O  K É T  QU Ả  K IN H  D O A N H

Q uí 3/2016 Doannh thu đạt gần 95,03 tỷ  đồng và lợi nhuận đạt gần 1,77 tỷ đồng. Việc có lợi nhuận là  do công cố gắng tiết kiệm chi 
phí và cũng đã giàm bớt gánh nặng về trích lập dự phòng giàm giá hàng tồn kho.

Lập biểu Phụ trách kế toán

Dương Châu Thụy M ộng Thuyền Dương Châu Thụy M ộng Thuyền

. Đồna Nai, naàv 20 thána 10 năm 2016 
. m \  g h ì  ri5 ho, lẻn và dóng dầu,

w  CỔPHÃN

' Ỉ Ị ịịC  
:vfc£'.T
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