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Kính thưa Quý Cổ đông, Quý khách hàng và 

Nhà đầu tư, 

 

Sau hơn 43 năm không ngừng đổi mới và phát 

triển thương hiệu LIX đã trở nên quen thuộc với 

người tiêu dùng trong và ngoài nước. LIXCO đã và 

đang tiếp tục khẳng định mình với chiến lược phát 

triển bền vững, luôn cải tiến, sáng tạo, tìm hướng 

đi mới để công ty ngày càng lớn mạnh. 

Năm 2016, tuy nền kinh tế trong và ngoài nước 

gặp nhiều khó khăn nhưng LIXCO vẫn hoàn thành 

đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu đề ra 

từ đầu năm. Cụ thể, tổng doanh thu năm 2016 đạt 

1.953 tỷ đồng, tăng 196 tỷ đồng tương đương 11% ỷ ng, tăng ỷ ng t ng đ ng 

so với năm 2015. Hiện nay, Công ty Cổ phần Bột Giặt LIX - Chi nhánh tại Bắc  Ninh 

sản xuất bột giặt và chất tẩy rửa tại khu Công nghiệp Quế Võ II, Bắc Ninh đã đi vào 

hoạt động từ tháng 10 năm 2016 nhằm đưa các sản phẩm cũng như thương hiệu LIX 

của Công ty đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước. 

Năm 2017, thị trường chất tẩy rửa Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung được 

đánh giá sẽ có mức tăng trưởng ổn định, thêm vào đó xu hướng mở cửa tăng cường 

hội nhập giữa các nước trong Cộng đồng kinh tế ASEAN ngày càng sâu rộng. Nắm bắt 

xu thế này, trong mục tiêu dài hạn của mình, LIXCO luôn chú trọng đầu tư cả chiều 

sâu lẫn chiều rộng để đáp ứng nhu cầu của thị trường. 

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý cổ đông, đối 

tác trong và ngoài nước, các Nhà phân phối, các Hệ thống siêu thị và tập thể Cán bộ, 

Công nhân viên luôn đồng hành với LIX trong mọi hoàn cảnh khó khăn; đặc biệt cảm 

ơn người tiêu dùng Việt Nam đã tín nhiệm và tin dùng sản phẩm LIX trong thời gian 

qua. 

  

Nguyễn Xuân Bắc 

Chủ tịch HĐQT 

Công ty Cổ phần Bột giặt LIX  
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Tên giao dịch     Công ty Cổ phần Bột giặt LIX 

Giấy CNĐKDN số 0301444263, đăng ký lần đầu số 

4103001845 ngày 30 tháng 9 năm 2003 và 

đăng ký thay đổi lần 10 ngày 23 tháng 02 

năm 2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ 

Chí Minh cấp. 

Vốn điều lệ 324.000.000.000 VNĐ 

Vốn chủ sở hữu 451.167.108.004 VNĐ 

Địa chỉ    Số 03 - Đường số 02 - Khu phố 4 - Phường 

Linh Trung - Quận Thủ Đức - TP. Hồ Chí 

Minh - Việt Nam 

Số điện thoại  (84-8) 38 963 658 

Số fax  (84-4) 38 967 522 

Website  www.lixco.com 

Mã cổ phiếu  LIX 
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  1972 1977 1978 

1994 2003 2005 

2011 2013 2015 

Tiền thân là Công 

ty kỹ nghệ hóa 

phẩm Huân Huân, 

một công ty tư 

nhân được thiết 

kế theo công 

nghệ của Ý. 

Trong quá trình 

cải tạo công 

thương nghiệp, 

nhà máy chuyển 

sang hình thức xí 

nghiệp hợp doanh 

và lấy tên là Nhà 

máy Công tư hợp 

doanh Linh Xuân.  

Chủ 

Chủ nhà máy hiến cho 

Nhà nước để xuất cảnh, 

nhà máy được sát nhập 

vào Nhà máy Bột giặt 

Viso. 

Khánh thành Chi 

nhánh Lix Hà Nội 

tại huyện Gia 

Lâm, TP. Hà Nội. 

Nhà máy có công 

suất 5.000 tấn bột 

giặt/năm. 

Chính thức chuyển 

thành Công ty Cổ 

phần Bột giặt LIX 

với vốn điều lệ 36 tỷ 

đồng theo Giấy 

chứng nhận đăng ký 

kinh doanh số 

4103001845 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

TP. HCM cấp. 

Mua lại Nhà máy sản xuất 

bột giặt có công suất 

30.000 tấn bột giặt/năm 

từ Công ty Liên doanh 

Unilever Việt Nam, tại 

quận Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội và chuyển Chi nhánh 

LIX Hà Nội về trụ sở mới. 

Tháng 12/2011 nhà 

máy LIX Bình Dương 

đã bắt đầu hoạt động 

và cho ra những lô 

sản phẩm đầu tiên. 

Ký kết hợp đồng gia 

công với Unilever 

đến hết năm 2019. 

Đầu tư trang thiết bị 

hiện đại nâng công 

suất nhà máy sản 

xuất bột giặt tại Thủ 

Đức từ 90.000 

tấn/năm lên 

120.000 tấn/năm. 

Tăng vốn điều lệ 

Công ty lên 216 tỷ 

đồng. 

Tháng 08/2015 triển 

khai xây dựng Chi 

nhánh LIX Bắc Ninh. 

CTCP Bột giặt LIX vinh 

dự đạt danh hiệu “Top 

50 Công ty kinh doanh 

hiệu quả nhất Việt 

Nam” liên tục trong 3 

năm liền (2013; 2014; 

2015) do tạp chí Nhịp 

cầu đầu tư bình chọn. 
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1980 1992 

2008 2009 

2016 

Tách khỏi Nhà 

máy Bột giặt Viso 

và đổi tên thành 

Nhà máy Quốc 

doanh Bột giặt 

Linh Xuân, trực 

thuộc Công ty Bột 

giặt Miền Nam. 

Chuyển thành 

Công ty Bột giặt 

LIX, thuộc Tổng 

Công ty Hóa chất 

công nghiệp và 

Hóa chất tiêu 

dùng. 

Thành lập Chi nhánh 

Lix Bình Dương. Triển 

khai xây dựng nhà 

máy sản xuất chất tẩy 

rửa dạng lỏng có công 

suất 60.000 tấn/năm. 

 

 Ngày 10/12/2009 

chính thức niêm yết cổ 

phiếu Công ty tại Sở 

Giao dịch Chứng 

khoán TP. Hồ Chí Minh 

(HOSE). 

Tăng vốn điều lệ Công 

ty lên 90 tỷ đồng. 

Ngày 30/05/2016, Forbes VN 

công bố danh sách 50 công ty 

niêm yết tốt nhất VN, trong đó 

có CTCP  Bột giặt  LIX. Ngoài ra, 

công ty còn tiếp tục lọt vào “Top 

50 Công ty kinh doanh hiệu quả 

nhất Việt Nam” do tạp chí Nhịp 

cầu đầu tư bình chọn.  

Ngày 15/08/2016: Tăng vốn điều 

lệ lên 324 tỷ đồng. 

Ngày 30/12/2016 : Khánh thành 

Chi nhánh LIX Bắc Ninh. 
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Trong năm 2016, các hoạt động chính mang lại doanh thu và lợi nhuận cho 

công ty bao gồm: 

Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm chăm sóc gia đình. 

Sản xuất nhãn hàng riêng cho các hệ thống siêu thị lớn như Co.op Mart, Metro, Big C, 

Vinmart, Lotte. 

Gia công bột giặt cho Công ty Unilever Việt Nam. 

Công ty Cổ phần Bột giặt LIX là một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam chuyên 

sản xuất các sản phẩm chăm sóc gia đình như: mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm 

bóng và chế phẩm vệ sinh. Ngoài ra, công ty cũng sản xuất kinh doanh các hóa chất cơ 

bản và kinh doanh bất động sản.   
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Ở kênh bán hàng hiện đại, 

Lixco đang bán hàng trực tiếp 

cho các hệ thống siêu thị lớn 

như Co.op Mart, Big C, Metro, 

Lotte, Aeon, Vinmart, Satra, 

Emart, Simply mart. Bên cạnh 

đó, Công ty cũng sản xuất 

nhãn hàng riêng cho Coop 

Mart, Big C, Metro, Vinmart, 

Lotte. 

Mạng lưới phân phối rộng 

khắp và trải đều trong cả 

nước để phục vụ tận tay 

người tiêu dùng. 

139 
Nhà phân phối độc quyền 

Sau khi triển khai kênh bán 

hàng trực tuyến từ tháng 

08/2015, Lixco là một trong 

những công ty sản xuất chất 

tẩy rửa đầu tiên triển khai 

bán hàng trực tuyến tại Việt 

Nam đến trực tiếp Người 

tiêu dùng. 

 

Đối với sản phẩm mang 

nhãn hiệu Lix, thị trường 

xuất khẩu chính gồm: 

Cambodia, Philippines, 

Togo, Triều Tiên, Mông Cổ, 

Brunei, Libya... 

Ngoài ra, Lixco còn sản 

xuất sản phẩm OEM cho 

một số thị trường như  

Nhật, Philippines, New 

Zealand, Úc, Malaysia, Đài 

Loan, Mông Cổ, Singapore, 

Hàn Quốc, Pakistan... 

 

20 0
Quốc gia và vùng lãnh thổ 

Châu Á, Châu Úc, Châu Mỹ, 

 Châu Phi 

Sản phẩm xuất khẩu chủ lực: Bột 

giặt, nước rửa chén, nước lau sàn, 

nước giặt, nước xả vải, nước tẩy 

toilet, nước tẩy javel, v.v… 

 

gi

nư

toile

ONLINE
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 CÔNG TY TNHH XALIVICO 
 

Địa chỉ: Số 233 Nguyễn Trãi, Phường Thượng 

Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. 

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất 

động sản, hoạt động của các câu lạc bộ thể 

thao, tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương 

mại, quảng cáo, v.v…  

Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng.  

Tỷ lệ vốn góp: 26 % 

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 

0106872723 ngày 09/06/2015, đăng ký thay đổi 

lần thứ nhất ngày 26/06/2015 do Sở KH&ĐT TP. 

Hà Nội cấp) 

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT 
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CÁC CHI NHÁNH 

CTCP BỘT GIẶT LIX – CHI NHÁNH TẠI BẮC NINH 

Địa chỉ: Lô II-4.1, KCN Quế Võ 2, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh 

Bắc Ninh 

CTCP BỘT GIẶT LIX – CHI NHÁNH TẠI BÌNH DƯƠNG 

Địa chỉ: A-6, A-12 KCN Đại Đăng, P. Phú Tân, TPThủ Dầu Một, tỉnh        

Bình Dương 

Ngày 22/06/2016, Hội đồng quản trị thông báo quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh 

Công ty Cổ phần Bột giặt Lix tại địa chỉ số 233 đường Nguyễn Trãi – Phường Thượng  

Đình – Quận Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội. 



 

 

 

9 THÔNG TIN CHUNG 
 

ÔNG T

  

  

Trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản 

xuất và kinh doanh chất tẩy rửa gia dụng tại Việt 

Nam bằng chiến lược phát triển bền vững, trên 

cơ sở xây dựng hệ thống phân phối vững chắc, 

tiên phong đầu tư đổi mới công nghệ để mang lại 

giá trị gia tăng cao nhất cho cổ đông, người lao 

động, và xã hội.  

Cung cấp những sản phẩm mang thương 

hiệu LIX chất lượng cao với giá thành hợp 

lý cho người tiêu dùng. Trân trọng và có 

trách nhiệm với cuộc sống của con người 

và xã hội 

 

Cung cấp những sản phẩm mang thương 

hiệu LIX chất ất ấ lượlượlư ng cao với giá thành hợp 

lý cho ngườcho ngườcho ngư i tiêu dùng. Trân trọng và có

trách nhiệm với cuộc sống của con ngườngườngư i 

Trung thực 

 

Tôn trọng 

 

Công bằng 

 

Tuân thủ 

 

Đạo đức 

 

Trung thực 

trong tất cả 

các hoạt động 

 

Tôn trọng bản 

thân, đồng nghiệp, 

Công ty, đối tác. 

Hợp tác trong sự 

tôn trọng. 

Công bằng với 

nhân viên. 

Công bằng với đối 

tác. 

Tuân thủ luật 

pháp, bộ quy tắc 

ứng xử; các quy 

chế, chính sách 

và quy định của 

Công ty 

Tôn trọng và 

thực hiện các 

tiêu chuẩn đạo 

đức đã được 

thiết lập 

và xã

trá

CỐT LÕI 
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Mục tiêu chủ yếu

Duy trì mức tăng trưởng ổn định, với mục tiêu đạt mức doanh số 2.700 tỷ đồng vào 

năm 2020; 

Đảm bảo hài hòa các lợi ích của các cổ đông và đối tác; 

Là doanh nghiệp có sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng sản phẩm, giá cả 

hợp lý; 

Áp dụng quản trị hiện đại trong việc điều hành Công ty; 

Trở thành một doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt, phát huy tối đa khả năng 

của nhân viên, đóng góp vào mục tiêu chung của Công ty; 

Chăm lo đời sống cho người lao động. 

Chiến lược trung và dài hạn 

Về trung hạn 

Đảm bảo Công ty có một danh mục sản phẩm đa dạng, đủ sức cạnh tranh tại thị 

trường trong nước và quốc tế; 

Phát triển thị trường truyền thống ở phía Bắc. 

Về dài hạn 

Đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại để nâng cao năng suất lao động; chất lượng 

sản phẩm, tiết kiệm nguyên nhiên liệu, hạ giá thành sản phẩm; 

Tập trung phát triển các sản phẩm mang thương hiệu “LIX” ở tất cả các kênh bán 

hàng kết hợp với việc sản xuất nhãn hàng riêng cho các hệ thống siêu thị, các đối 

tác nước ngoài và gia công sản phẩm cho công ty Unilever Việt Nam; 

Các chiến lược cốt lõi sẽ được xác lập rõ ràng cho từng mảng kinh doanh; 

Chuẩn bị nguồn nhân lực có đủ trình độ, kinh nghiệm và có đạo đức để thực hiện 

các mục tiêu của công ty. 

Phát triển bền vững về môi trường, xã hội và cộng đồng 

Công ty sẽ phát triển một Chính sách phát triển bền vững đảm bảo hài hòa các lợi 

ích.  

Thực thi chính sách trách nhiệm với người tiêu dùng đi kèm với việc đảm bảo một 

môi trường làm việc với độ thỏa mãn ở mức cao. 

Đảm bảo các khoản đóng góp đối với Chính phủ và cộng đồng như: Thuế, các nghĩa 

vụ và các khoản đóng góp xã hội khác.  

Công ty luôn đảm bảo việc phát triển kinh doanh gắn liền với việc đảm bảo các yêu 

cầu về bảo vệ môi trường và khai thác tài nguyên hợp lý. 

  

 

ệ
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Nền kinh tế toàn cầu năm qua gặp nhiều khó 

khăn do bất ổn chính trị và biến đổi khí hậu. Nền 

kinh tế trong nước cũng vì thế mà gặp nhiều khó 

khăn hơn bao giờ hết. Tuy nhu cầu tiêu dùng các 

sản phẩm thiết yếu như bột giặt, chất tẩy rửa 

không bị ảnh hưởng nhiều bởi sự tăng trưởng 

chậm lại của nền kinh tế nhưng tâm lý lựa chọn 

kỹ các sản phẩm vừa đáp ứng nhu cầu vừa tiết 

kiệm chi phí của người tiêu dùng ngày càng gia 

tăng. Thêm vào đó, các sản phẩm đa dạng về 

mẫu mã, giá cả ngày càng xuất hiện nhiều trên 

thị trường đã làm tăng mức độ cạnh tranh trong 

ngành sản xuất, phân phối bột giặt và chất tẩy 

rửa như LIX. Do vậy, để thích ứng và phát triển 

thị phần của mình, LIX luôn không ngừng nghiên 

cứu để đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản 

phẩm, duy trì giá thành hợp lý. Bên cạnh đó, 

Công ty còn tập trung tìm kiếm thêm khách hàng 

mới và mở rộng thị trường để cạnh tranh toàn 

diện với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

 

Năm 2016 là năm đầu cả nước thực hiện Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, diễn ra trong bối 

cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm, tăng trưởng thương 

mại toàn cầu giảm mạnh, hoạt động của thị trường hàng 

hóa kém sôi động, giá cả hàng hóa thế giới ở mức thấp đã 

ảnh hưởng đến kinh tế nước ta. Theo Tổng cục thống kê, 

GDP năm 2016 tăng 6,21% so với năm 2015, thấp hơn 

mức tăng 6,68% của năm 2015 và không đạt mục tiêu 

tăng trưởng 6,7% đề ra. CPI bình quân năm 2016 tăng 

2,66% so với bình quân năm 2015, tăng cao hơn so với 

năm trước, nhưng thấp hơn nhiều so với mức tăng CPI 

bình quân của một số năm gần đây, đồng thời vẫn nằm 

trong giới hạn mục tiêu 5% mà Quốc hội đề ra. Điều này 

cho thấy nền kinh tế trong nước và thế giới đang gặp 

nhiều khó khăn. Những biến động khó lường của nền kinh 

tế nói chung sẽ có thể gây khó khăn cho hoạt động của 

CTCP Bột Giặt LIX. Vì vậy nhằm hạn chế tác động của rủi 

ro kinh tế, Công ty đã đề ra các giải pháp và phương án 

kinh doanh hiệu quả sáng tạo hơn, tăng cường sự chủ 

động, linh hoạt để ứng phó kịp thời với các rủi ro này và 

duy trì sự  phát triển bền vững. 



 

Báo cáo thường niên 2016 

  

 

 

  

 

LIXCO là một doanh nghiệp hoạt động theo hình 

thức công ty cổ phần, đã niêm yết cổ phiếu tại Sở 

Giao dịch Chứng khoán TP.HCM nên hoạt động của 

Lixco chịu ảnh hưởng từ các văn bản pháp luật về 

doanh nghiệp và chứng khoán. Các văn bản luật 

này hiện đang hoàn thiện nên sự thay đổi về mặt 

chính sách đều gây ảnh hưởng nhất định đến hoạt 

động kinh doanh của Công ty. Để hạn chế rủi ro 

pháp lý, Công ty đã thường xuyên cập nhật và sử 

dụng dịch vụ tư vấn khi phát sinh. 

 

Tỷ giá USD/VND năm 2016 diễn biến theo chiều 

hướng ổn định trong phần lớn thời gian nhờ một số 

chính sách lớn của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước 

(NHNN) và nguồn lực của chính nền kinh tế. Theo 

tổng cục thống kê, tỷ giá USD bình quân năm 2016 

tăng 2,23% so với năm 2015. Tuy nhiên trong giai 

đoạn tới với những biến động khó dự đoán cả về kinh 

tế và chính trị toàn cầu, cùng với đó là Công ty đang 

ngày càng mở rộng thị trường xuất khẩu, thì tỷ giá 

hứa hẹn sẽ biến động khó lường, những biến động đó 

sẽ ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh của 

Công ty. Theo đó, công ty đã chủ động đưa ra các 

biện pháp quản trị rủi ro tỷ giá hợp lý, sử dụng các 

công cụ phái sinh để tránh tổn thất. 

 

Ngoài các rủi ro trên, hoạt động sản xuất kinh 

doanh của công ty còn chịu rủi ro khác như thiên 

tai, khủng bố, môi trường khí hậu, chính trị, v.v…, 

đây là những rủi ro bất khả kháng nhưng nếu xảy 

ra sẽ gây thiệt hại về vật chất và con người cho 

công ty. Nhất là khi tình hình môi trường đang 

ngày càng phức tạp, thiên tai, hiểm họa gia tăng. 

Theo đó, để hạn chế thiệt hại từ các rủi ro này, 

Công ty đã thực hiện các biện pháp như: mua 

bảo hiểm tài sản, bảo hiểm cho nhân viên, nâng 

cao nhận thức về phòng cháy, chữa cháy, v.v...  
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Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh qua các năm

2015

2016

Chỉ tiêu 2015 2016 
% +/-  

so với 2015 

Doanh thu thuần 1.757,3 1.953,3 11,5% 

Lợi nhuận gộp 372,6 404,1 8,5% 

Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD 179,3 179,1 (0,1%) 

Lợi nhuận trước thuế 233,0 198,1 (15,0%) 

Lợi nhuận sau thuế 181,4 157,3 (13,3%) 

 

Đơn vị: Tỷ đồng 

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, tính chung cả năm 2016, tổng mức bán lẻ hàng hóa 

và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 3.527,4 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% so với 

năm trước (năm 2015 tăng 9,8%), nếu loại trừ yếu tố giá thì còn tăng 7,8%, thấp hơn 

mức tăng 8,5% của năm trước do sức mua không biến động lớn, trong khi giá tiêu dùng 

năm nay tăng cao hơn so với năm 2015. Trong bối cảnh đó đã tạo ra không ít cơ hội cũng 

như thách thức cho LIX, năm qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như 

sau: 



          Báo cáo thường niên 2016 

Chỉ tiêu Thực hiện 

2015 

Kế hoạch 

2016 

Thực hiện 

2016 

TH/KH 

2016 

TH 

2016/2015 

Tổng doanh thu 1.757 1.850 1.953 106% 111% 

Lợi nhuận trước thuế 233 160 198 124% 85% 

Trong năm 2016, doanh thu thuần đạt 1.953 tỷ đồng, tăng 196 tỷ đồng, tương ứng tăng 

11% so với năm 2015 và vượt 6% so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua. Doanh thu của Công ty tăng trong khi lợi nhuận trước thuế lại giảm, là do lợi nhuận 

của quý IV giảm đáng kể, cụ thể giảm 59,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Đây không 

phải sự sụt giảm trong hiệu quả hoạt động kinh doanh, mà do quý IV/2015 công ty có thu 

nhập khác là tiền hỗ trợ di dời chi nhánh tại địa chỉ 233 Nguyễn  Trãi, Quận  Thanh Xuân, 

TP.Hà Nội với số tiền 53 tỷ đồng, làm lợi nhuận của Công ty trong năm 2015 tăng cao. 

Lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 198 tỷ đồng, vượt 24 % so với kế hoạch. Tuy thấp hơn 

năm 2015 nhưng đây vẫn là kết quả tốt và đáng ghi nhận của toàn thể cán bộ, công nhân 

viên toàn Công ty. 
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Đơn vị: Tỷ đồng 
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STT Họ và tên Chức vụ/Liên quan 
Số cổ phần sở hữu 

Cá nhân Đại diện 

Hội đồng quản trị và Ban điều hành 

1 Nguyễn Xuân Bắc Chủ tịch HĐQT 0 0 

2 Cao Thành Tín 
Thành viên HĐQT kiêm 

Tổng giám đốc 
0 0 

3 Bùi Công Thản 
Thành viên HĐQT kiêm 

Phó Tổng giám đốc 
0 0 

4 Đoàn Thị Tám  
Thành viên HĐQT kiêm 
Kế toán trưởng 

179.500 0 

Ban kiểm soát 

1 Trương Thị Trâm Trưởng Ban kiểm soát 0 0 

2 Nguyễn Thị Thúy Vân Thành viên Ban kiểm soát 3.600 0 

3 Nguyễn Ngọc Quang Thành viên Ban kiểm soát 29.085 0 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT, BĐH VÀ BKS 

    THAY ĐỔI TRONG BỘ MÁY QUẢN TRỊ 

 Ngày 06/04/2016, HĐQT quyết định Ông Võ Thành Danh – Thành viên HĐQT 

kiêm Phó Tổng Giám đốc được nghỉ hưu để hưởng chế độ hưu trí. 

 Ngày 11/04/2016, HĐQT quyết định: 

 Thông qua việc từ nhiệm của Ông Lâm Văn Kiệt – Chủ tịch HĐQT 

 Thông qua việc từ nhiệm của Bà Tô Thùy Trang – Thành viên HĐQT 

 Thông qua việc từ nhiệm của Ông Lê Đình Vỹ – Trưởng Ban Kiểm Soát 

 Ngày 28/04/2016, ĐHĐCĐ đã bầu Ông Nguyễn Xuân Bắc và Ông Cao Thành Tín 

là thành viên HĐQT. HĐQT quyết định: 

 Bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Bắc giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT 

 Ngày 27/07/2016 

 Ra quyết định nghỉ hưu theo Luật định với Ông Lâm Văn Kiệt giữ chức vụ Tổng Giám 

Đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 01/08/2016 

 Bổ nhiệm Ông Cao Thành Tín –Thành viên HĐQT, Phó TGĐ tạm thời thay quyền Ông 

Lâm Văn Kiệt kể từ ngày 01/08/2016. 

 

 



        Báo cáo thường niên 2016 

 

Ông Nguyễn Xuân Bắc 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

 
 

Ông là người đại diện 21% phần vốn Nhà nước 
tại Công ty. 

Ông sinh năm 1972, tốt nghiệp Trường Đại học 
Bách khoa Hà Nội năm 2001, chuyên ngành Kỹ sư 
Tự động hóa và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (năm 
2016). 

Từ 5/2002 - 1/2005: Kỹ sư Điện, Công ty Phân 
đạm và Hóa chất Hà Bắc 

Từ 7/2/2005-24/9/2006: Phó giám đốc Xưởng 
Điện, Công  ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 

Từ 25/6/2006-3/2007: Phó giám đốc Xưởng 
Điện, phụ trách xưởng Điện, Công ty Phân đạm 
và Hóa chất Hà Bắc (Nay là Cty TNHH MTV 
Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc) 

Từ 4/2007 - 1/2010: Giám đốc Xưởng Điện, Cty 
TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 

Từ 2/2010 - 2/2011: Giám đốc Xưởng Nhiệt, 
Cty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 

Từ 3/2011 - 7/2012: Trưởng phòng Điện - Đo 
lường - Tự động hóa,Cty TNHH MTV Phân đạm 
và Hóa chất Hà Bắc 

Từ 1/8/2012 - 31/05/2013: Trưởng phòng 
TCHC- Ban QLDA, Cty TNHH MTV Phân đạm và 
Hóa chất Hà Bắc 

Từ 6/2013 - 15/3/2016: Giám đốc Công ty Cổ 
phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc 

Từ 15/3/2016 - nay: Ban Người đại diện vốn 
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 

TÓM TẮT LÝ LỊCH
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(tiếp theo) 

 
Ông là người đại diện 15% phần vốn Nhà nước tại Công ty. 

Ông sinh năm 1980, tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa TP.HCM năm 2003, chuyên ngành 
Hóa Polymer và tốt nghiệp Thạc sĩ - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh - Columbia Southern 
University (2013). 

Từ tháng 3/2003 đến 4/2003: Nhân viên phòng Kỹ thuật & KCS - Công ty Cổ phần Bột giặt 
LIX 

Từ tháng 5/2003 - 6/2009: Nhân viên phòng Vật tư - Công ty Cổ phần Bột giặt LIX 

Từ tháng 7/2009 - 01/2010: Trợ lý Trưởng phòng Tiêu thụ - Công ty Cổ phần Bột giặt LIX 

Từ tháng 02/2010 - 01/2011: Phó phòng Tiêu thụ - Công ty Cổ phần Bột giặt LIX 

Từ tháng 02/2011- 12/2014: Trưởng phòng Tiêu thụ - Công ty Cổ phần Bột giặt LIX 

Từ tháng 12/2014 -  07/2015: Giám Đốc Kinh doanh - Công ty Cổ phần Bột giặt LIX 

Từ 06/08/2015 - 31/07/2016: Phó Tổng Giám Đốc – Công ty Cổ phần Bột giặt LIX. 

Từ 01/08/2016 – nay: Tổng Giám Đốc – Công ty Cổ phần Bột giặt LIX 

Ông Cao Thành Tín 

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc 



        Báo cáo thường niên 2016 

 

Ông sinh năm 1976, tốt nghiệp Cử nhân khoa học, Đại học Khoa học tự nhiên năm 1999, chuyên 

ngành Hóa và tốt nghiệp Cử nhân quản lý công nghiệp, ĐH Bách Khoa TP.HCM năm 2004. 

Từ tháng 9/1999 đến tháng 4/2002, Ông là nhân viên phòng Kỹ thuật KCS Công ty Bột giặt LIX.  

Từ tháng 6/2008 đến tháng 8/2009, Ông là Phó phòng Kỹ thuật KCS Công ty Cổ phần Bột giặt 

LIX.  

Từ tháng 8/2009 đến tháng 12/2010, Ông được giao Quyền Trưởng Phòng Kỹ thuật KCS Công ty 

Cổ phần Bột giặt LIX.  

Từ tháng 12/2010 đến tháng 4/2011, Ông chính thức được bổ nhiệm Trưởng Phòng Kỹ thuật 

KCS Công ty Cổ phần Bột giặt LIX. 

Từ tháng 4/2011 đến tháng 12/2014, Ông là Thành viên HĐQT kiêm Trưởng phòng Phòng Kỹ 

thuật KCS Công ty Cổ phần Bột giặt LIX. 

Từ tháng 12/2014 đến tháng 7/2015, Ông là Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc sản xuất Công ty 

Cổ phần Bột giặt LIX 

Từ 06/08/2015 đến nay, Ông là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 

Bột giặt LIX 

 

Ông sinh năm 1976, tốt ốt ố nghiệp Cử nhân khoa học, Đại học Khoa học tự nhiên năm 1999, chuyên 

ngành Hóa và tốt nghốt nghố iệp Cử nhân quản lý công nghiệp, ĐH Bách Khoa TP.HCM năm 2004.

Từ tháng 9/1999 đến ến ế tháng 4/2002, Ông là nhân viên phòng KỹKỹK thuật KCS Công ty Bg ty Bg t ột giặt LIX. 

Từ tháng 6/2008 đến ến ế tháng 8/2009, Ông là Phó phòng KỹKỹK thuật KCS Công ty Cổ phần Bột giặt 

LIX. 

Từ tháng 8/2009 đến ến ế tháng 12/2010, Ông đượ đượ đư c giao Quyềo Quyềo Quy n Trưởrưởrư ng Phòng KỹKỹK thuật KCS Công ty 

Cổ phần Bột giặt LIX. 

Từ tháng 12/2010 đến ến ế tháng 4/2011, Ông chính thức đức đứ ượượư c bổ nhiệm Trưởrưởrư ng Phòng KỹKỹK thuật 

KCS Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.

Từ tháng 4/2011 đến ến ế tháng 12/2014, Ông là Thành viên HĐQT kiêm Trưở Trưở Trư ng phòng Phòng Kỹ Kỹ K

thuật KCS Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.

Từ tháng 12/2014 đến ến ế tháng 7/2015, Ông là Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc sốc số ản xuất Cất Cấ ông ty 

Cổ phần Bột giặt LIX

Từ 06/08/2015 đến ến ế nay, Ông là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc ốc ố Công ty Cổ phần 

Bột giặt LIX

 

Ông Bùi Công Thản 

Thành viên HĐQT kiêm P.Tổng Giám Đốc 
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Bà là người đại diện 15% phần vốn Nhà 

nước tại Công ty. 

Bà sinh năm 1962, tốt nghiệp Trường Đại 

học Ngân hàng năm 1985, chuyên ngành Tài 

chính Ngân hàng.  

Từ tháng 11/1985 đến tháng 02/1986, Bà là 

Kế toán viên Ngân hàng huyện Châu Thành, 

tỉnh Tiền Giang.  

Từ năm 1986 đến tháng 7/1988, Bà là Kế 

toán trưởng Ngân hàng huyện Cai Lậy, tỉnh 

Tiền Giang.  

Từ tháng 8/1988, Bà là Kế toán viên Công ty 

Bột giặt Miền Nam.  

Từ tháng 3/1989, Bà là nhân viên Phòng 

Kinh doanh xuất nhập khẩu Công ty Bột giặt 

LIX.  

Từ tháng 6/1997, Bà được bổ nhiệm làm 

Phó Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu Công 

ty Bột giặt LIX.  

Từ tháng 02/2002, Bà được điều động và bổ 

nhiệm làm Trưởng phòng Vật tư Công ty Bột 

giặt LIX.  

Từ tháng 10/2003 đến tháng 8/2009, Bà là 

Thành Viên HĐQT kiêm Trưởng phòng Vật 

tư Công ty Cổ phần Bột giặt LIX. 

Từ tháng 8/2009 đến tháng 12/2011, Bà là 

Thành viên HĐQT kiêm Trưởng phòng Kế 

toán Công ty Cổ phần Bột giặt LIX. 

Từ tháng 01/2012 đến nay, Bà là Thành viên 

HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần 

Bột giặt LIX. 

 

Bà Đoàn Thị Tám 

Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng 

 

 

(tiếp theo) 



        Báo cáo thường niên 2016 

Bà sinh năm 1984, tốt nghiệp Cử nhân kinh tế, 

chuyên ngành Kế toán Kiểm toán – Đại  học Kinh tế 

Tp.HCM (2007); Cử nhân Luật, chuyên ngành Luật 

kinh doanh. Có chứng chỉ kế toán viên của Bộ Tài 

chính. 

08/2007-01/2011: Trợ lý Kiểm toán Công ty Kiểm 

toán KSI Việt Nam. 

03/2011 - 04/2016 : Nhân viên Kiểm toán nội bộ - 

Công ty Cổ phần Bột Giặt LIX. 

04/2016 – nay: Trưởng ban kiểm soát - Công ty Cổ 

phần Bột Giặt LIX. 

Bà Trương Thị Trâm 

Trưởng Ban kiểm soát 

 

Bà sinh năm 1975, tốt nghiệp Cử nhân kinh 

tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh 

tế Tp.HCM năm 2002. 

Từ tháng 4/1996 đến tháng 1/2010, Bà là 

nhân viên Phòng Tiêu thụ Công ty Cổ phần Bột giặt 

LIX.  

Từ tháng 2/2010 đến nay, Bà được bổ nhiệm 

làm Phó Phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Bột giặt 

LIX.  

Từ tháng 4/2010 đến nay, Bà là Thành viên 

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bột giặt LIX. 

Bà Nguyễn Thị Thúy Vân 

Thành viên Ban kiểm soát 
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 (tiếp theo) 

Ông sinh năm 1958, có nhiều kinh nghiệm thực tế trong công tác quản lý sản xuất bột giặt. 

Từ tháng 6/1981, Ông là Đốc công Phân xưởng sản xuất – Công ty Bột giặt LIX.  

Từ tháng 11/1994, Ông là Phó Quản đốc Phân xưởng sản xuất – Công ty Bột giặt LIX.  

Từ tháng 11/1998, Ông được điều động và bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Chi Nhánh Hà Nội của 

Công ty Bột giặt LIX.  

Từ tháng 6/2001, Ông được điều động về lại công ty, giữ chức Phó Quản đốc Phân xưởng sản 

xuất.  

Từ tháng 7/2001, Ông được điều động làm Phó phòng Tổ chức Hành chánh Công ty Bột giặt 

LIX, và được bổ nhiệm Trưởng phòng từ tháng 02/2002.  

Từ tháng 7/2002, Ông được bổ nhiệm làm Quản đốc Phân xưởng sản xuất của Công ty Bột giặt 

LIX, sau này là Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.  

Từ tháng 12/2011 đến nay, Ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Chi nhánh LIX Bình Dương 

của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.  

Từ tháng 10/2003 đến nay, Ông là Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bột giặt LIX. 

Ông Nguyễn Ngọc Quang 

Thành viên Ban kiểm soát 

 



        Báo cáo thường niên 2016 

STT Tính chất phân loại Số lượng     Tỷ lệ
A Theo trình độ 1.009 100,00%

1 Trên Đại học 5 0,50%

2 Đại học 147 14,57%

3 Cao đẳng 83 8,23%

4 Khác 774 76,70%

B Theo tính chất hợp đồng lao động 1.009 100,00%

1 Hợp đồng có xác định thời hạn 366 36,27%

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 632 62,64%

3 Hợp đồng theo thời vụ (công nhật) 11 1,09%

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN  

Tính đến cuối 31/12/2016, LIXCO có tất cả 1.009 lao động. Cơ cấu người lao động phân 

loại theo trình độ và theo loại hợp đồng lao động như bảng sau: 

0,50%

14,57%

8,23%

76,70%

Theo trình độ

Trên đại học Đại học Cao đẳng Khác

36,27%

62,64%

1,09%

Theo tính chất hợp đồng lao động

Hợp đồng có xác định thời hạn

Hợp đồng không xác định thời hạn

Hợp đồng theo thời vụ (công nhật)
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1

2

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Chính sách đào tạo 

Trong năm qua, Công ty đã đầu tư để có nhiều chương trình đào tạo cho CBCNV, nhằm 

mục đích nâng cao nghiệp vụ cũng như bảo đảm an toàn trong lao động. Cụ thể: 

Đào tạo bên ngoài: Số giờ đào tạo bên ngoài trong năm: 2.346 giờ/ 782 lượt 

Trong đó: 

Khối gián tiếp: 759 giờ/253 lượt 

Nội dung: Luật kinh doanh, phương pháp xây dựng từ điển năng lực và ứng dụng; 

Định giá xây dựng; Giám sát thi công; Đấu thầu cơ bản và nâng cao; Huấn luyện 

công tác an toàn lao động. 

Khối phục vụ sản xuất và khối trực tiếp sản xuất: 1.587 giờ/529 lượt 

Nội dung: Tổ chức quản lý kho hàng chuyên nghiệp; Nghiệp vụ quản lý kho; Huấn 

luyện công tác an toàn lao động. 

Đào tạo nội bộ: Số giờ đào tạo nội bộ trong năm: 58.452 giờ/19.484 lượt 

Các nội dung liên quan đến chế độ chính sách của người lao động, huấn luyện các 

quy trình xử lý kiểm soát hóa chất và thiết bị máy móc trong nhà máy sản xuất, 

v.v… 

Chính sách phúc lợi cho CBCNV 

Thưởng vào các ngày lễ lớn (Tết nguyên đán, lễ 30/04 – 01/05, lễ Quốc khánh 2/9), nghỉ 

mát hàng năm, v.v… 

 



        Báo cáo thường niên 2016 

1. Tiền lương được trả căn cứ vào năng 

suất lao động và chất lượng công việc. 

2. Người lao động có trình độ chuyên 

môn kỹ thuật cao được trả lương cao. 

3. Năm 2016, Công ty bổ sung chính sách 

lương kinh doanh để phù hợp với tình 

hình kinh doanh từng thời điểm nhằm 

tạo động lực khuyến khích đội ngũ kinh 

doanh làm việc tích cực hơn. Lương 

bình quân của người lao động năm 

2016 của LIX đạt 10.650.000 đồng. 

4. Chính sách phụ cấp vẫn được thực hiện tốt 

bao gồm: phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc 

hại, phụ cấp điện thoại, phụ cấp công tác, 

v.v... Các khoản phụ cấp này là phần cộng 

thêm thu nhập hàng tháng, giúp người lao 

động yên tâm làm việc. 

5. Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

và bảo hiểm thất nghiệp được Công ty thực 

hiện theo đúng quy định của Pháp luật và 

đảm bảo toàn thể CBCNV đều được hưởng 

đầy đủ theo chế độ. 

CHÍNH SÁCH LƯƠNG, VÀ PHỤ CẤP CHO CBCNV NĂM 2016 

 -
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6.534.000 

7.184.000 
7.581.000 

9.499.000 

10.650.000 

Thu nhập bình quân của người lao động của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX giai đoạn 2012 -2016  

(Đvt: đồng) 
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Chính sách khen thưởng được áp dụng nhằm tạo động lực trong công tác cho CBCNV 

gắn liền với thành tích công việc, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Công ty áp dụng các 

chính sách thưởng như: Thưởng thành tích, hiệu quả công việc hàng tháng, thưởng kinh 

doanh theo quý và năm, thưởng CBCNV xuất sắc, thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 

v.v.. 

CHÍNH SÁCH THƯỞNG CHO CBCNV NĂM 2016 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐẠT ĐẠ ỘNG



        Báo cáo thường niên 2016 
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Công ty Cổ phần Bột giặt LIX đã có những khoản đầu tư lớn sau đây vào 

năm 2016: 

Công ty đầu tư vào Công ty TNHH Xalivico với giá trị phẩn vốn góp là 
130.000.000.000 VND, tương đương 26% vốn điều lệ. Tính đến cuối năm, Công ty đã 
đầu tư 55.000.000.000 VND, tương đương 11% vốn điều lệ. 
 
Bước đầu, Công ty Cổ phần Bột Giặt LIX – Chi nhánh tại Bắc Ninh sản xuất bột giặt và 
chất tẩy rửa ở khu Công nghiệp Quế Võ II, Bắc Ninh đã đi vào hoạt động từ tháng 
10/2016 với tổng mức đầu tư của dự án là 104 tỷ. Khi Chi nhánh đi vào hoạt động ổn 
định công suất dự kiến đạt 50.000 tấn bột giặt/năm và nước tẩy rửa là 15.000 

tấn/năm. 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐẠT ĐẠ ỘNG

 



        Báo cáo thường niên 2016 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 % tăng, giảm 

Tổng giá trị tài sản 792,1 780,5 (1,5%) 

Doanh thu thuần 1.757,3 1953,3 11,2% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 179,3 179,1 (0,1%) 

Lợi nhuận khác 53,7 19,0 (64,6%) 

Lợi nhuận trước thuế 233,0 198,1 (15,0%) 

Lợi nhuận sau thuế 181,4 157,3 (13,3%) 

Cổ tức (*) 50% (**) 20% (30%) 

(*)    Kế hoạch năm 2015 là 25%, thực hiện 50% (Chia cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 là 15% vào 
ngày 18/12/2015, chia cổ tức tiền mặt đợt 2 là 35% vào ngày 06/06/2016). 
(**) Kế hoạch năm 2016 là 20%, đã tạm ứng 20% cổ tức tiền mặt đợt 1 vào ngày 08/12/2016. 
Thực hiện cổ tức 2016 sẽ được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. 
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Đơn vị: Tỷ đồng 
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Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,75 1,39

Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,26 0,93

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 42,84 42,20

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 74,95 73,00

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Lần 10,38 10,83

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân Lần 2,50 2,48

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 10,32 8,05

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 44,32 34,81

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 25,76 20,01

Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần % 10,20 9,17

Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng/cổ

phiếu

5.027 4.467

 



          Báo cáo thường niên 2016 

Về chỉ tiêu khả năng thanh toán: Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2016 là 

1,39 lần, giảm nhẹ so với năm 2015 là 1,75 lần; nguyên nhân là do tài sản ngắn 

hạn giảm 109 tỷ đồng tương ứng giảm 25,89% so với năm 2015. Cụ thể, khoản 

mục tiền và tương đương tiền giảm 91,48% so với cùng kỳ năm 2015, sở dĩ có 

hiện tượng sụt giảm mạnh là do quý IV/2015 Công ty có nguồn tiền hỗ trợ cho 

việc di dời chi nhánh; bên cạnh đó, vào tháng 12/2016 Công ty đã tạm ứng cổ 

tức 20%/vốn điều lệ. Nhìn chung trong năm 2016, khả năng thanh toán của 

Công ty tương đối ổn định, đảm bảo an toàn tài chính.  

Mức độ sử dụng đòn bẫy tài chính: Hệ số nợ/tổng tài sản và hệ số nợ/vốn 

chủ sở hữu trong năm 2016 duy trì lần lượt ở mức 42,2%; 73,0%, giảm nhẹ so 

với mức 42,84%; 74,95% năm 2015. Hiện Công ty đang sử dụng nguồn vốn tự có 

để đầu tư vào sản xuất kinh doanh, điều này thấy rõ được tiềm lực tài chính mạnh 

của Công ty.  
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐẠT ĐẠ ỘNG

Về năng lực hoạt động: Vòng quay hàng tồn kho tăng và vòng quay tài sản 

tuy có giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì tốt trong năm nay. Vòng quay tồn kho năm 

2016 là 10,83 lần, tương ứng với 33,2 ngày tồn kho bình quân, so với mức 10,38 

lần, tương ứng với 34,6 ngày tồn kho bình quân năm 2015. Hệ số vòng quay tài 

sản giảm nhẹ là do năm qua Công ty đẩy mạnh đầu tư vào dự án xây dựng nhà 

máy sản xuất tại Bắc Ninh, do đây là khoản đầu tư nhưng chưa vào sử dụng nên 

chưa tạo ra lợi nhuận cho Công ty. Nhìn chung, năm 2016 Công ty vẫn duy trì tốt 

hiệu quả sử dụng tài sản.   

(tiếp theo) 



        Báo cáo thường niên 2016 

Về chỉ tiêu khả năng sinh lời: Vì lợi nhuận sau thuế giảm 24 tỷ 

(tương ứng với 13,3%) so với năm 2015, nguyên nhân là do năm 2015 

Công ty có khoản thu nhập khác từ việc dời chi nhánh làm lợi nhuận 2015 

tăng cao, dẫn đến các chỉ tiêu về khả năng sinh lời năm nay đều thấp hơn 

so với năm 2015. Theo đó, biên lợi nhuận ròng, ROE, ROA lần lượt duy trì ở 

mức 8,05%; 34,81%, ROA 20,01%. Ngoài ra, EPS cũng giảm từ 5.027 

đồng/CP năm 2015 xuống còn 4.467 đồng/CP. Tuy thấp hơn năm ngoái 

nhưng vẫn tăng so với năm 2014, do vậy đây vẫn là dấu hiệu cho thấy hiệu 

quả sử dụng vốn của Công ty vẫn được duy trì tốt. 
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Tổng số lượng CP 32.400.000 CP 

Loại CP đang lưu hành Cổ phần phổ thông 

Số lượng CP đang lưu hành 32.400.000 CP 

Số lượng CP cổ phiếu quỹ 0 CP 

Số lượng CP bị hạn chế chuyển nhượng 0 CP 

STT Loại cổ đông 
Tự do 

chuyển nhượng 
Tổng cộng Tỷ lệ sở hữu 

I Phân theo tỷ lệ sở hữu  32.400.000  32.400.000 100,0% 

1 Cổ đông lớn 18.203.220  18.203.220 56,18% 

2 Cổ đông nhỏ 14.196.780  14.196.780 43,82% 

II Phân theo loại hình sở hữu 32.400.000 32.400.000 100,0% 

1 Cổ đông trong nước 24.566.289 24.566.289 75,82% 

 
Cá nhân 8.014.714 8.014.714 24,74% 

 
Tổ chức 27.575 27.575 0,09% 

 Cổ đông nhà nước 16.524.000 16.524.000 51,00% 

2 Cổ đông nước ngoài 7.833.711 7.833.711 24,18% 

 
Cá nhân 363.374 363.374 1,12% 

  Tổ chức 7.470.337 7.470.337 23,06% 

 

CƠ CẤU CỔ PHẦN 

 

 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 

 



        Báo cáo thường niên 2016 

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 

Năm 2016, Công ty thực hiện phát hành cổ phần để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ 

sở hữu. Cụ thể:  

- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông 

- Mệnh giá:  : 10.000 đồng 

- Số lượng chứng khoán phát hành: 10.800.000 cổ phiếu 

- Số cổ đông được phân phối: 814 cổ đông. 

- Tổng số lượng chứng khoán sau khi phát hành: 32.400.000 cổ phiếu 

- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết: 324.000.000.000 

đồng 

- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 15/08/2016 

- Ngày chính thức giao dịch: 22/08/2016 

 

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ:  Không có 
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STT Năng lượng ĐVT 
SỐ LƯỢNG SỬ 

DỤNG 2016 

1 Khí CNG mmBTU 151.034,66 

2 Điện kwh 6.987.497 

3 Dầu ADO Lít 249.707 

4 Dầu FO Lít 121.747 

LOẠI VẬT TƯ THỦ ĐỨC CN BÌNH DƯƠNG 
CN BẮC NINH 

(04-12/2016) 

CN HÀ NỘI  

(01-03/2016) 
TỔNG CỘNG 

Bao bì màng (mét)      8,782,296.00           150,689.00         130,616.00         149,801.00       9,213,402.00  

Bao bì túi (cái)      6,605,266.00           867,129.00         407,607.00         464,839.00       8,344,841.00  

Bao bì thùng giấy (cái)      3,515,730.00       5,047,213.00         449,137.00         235,847.00       9,247,927.00  

Bao bì chai nhựa (cái)      65,104,808.00     4,425,461.00     1,603,374.00     71,133,643.00  

Nguyên liệu lỏng (kg)    21,386,153.94     15,939,163.99     1,503,409.80     1,286,051.70     40,114,779.43  

Nguyên liệu bột (kg)    40,021,801.77       1,153,275.95     1,111,335.93     1,615,548.28     43,901,961.93  

Chất thơm (kg)          356,854.31           339,458.00           21,674.22           15,140.76           733,127.29  

Dầu ado (lít)          245,998.00             90,600.00           46,004.13           34,732.89           417,335.02  

Dầu mfo (lít)              52,601.00           70,166.00           122,767.00  

QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU 

Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm  

Bảng thống kê nguyên vật liệu được sử dụng sản xuất và đóng gói các sản phẩm:

 

Tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm 

và dịch vụ chính của tổ chức 

 Công ty không có nguyên vật liệu tái chế được sử dụng trong các hoạt động sản xuất và dịch vụ 

chính. 

 

  
 

Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp 

 



        Báo cáo thường niên 2016 

TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG 

Năng lượng cùng với vấn đề biến đổi khí hậu đang trở thành mối quan tâm lớn của toàn nhân 

loại, trong đó vấn đề năng lượng đã và đang trở thành vấn đề nóng bỏng, được đặc biệt 

quan tâm không chỉ của riêng quốc gia nào, do khủng hoảng năng lượng toàn cầu, các 

nguồn năng lượng không tái tạo như than, dầu mỏ, khí đốt đã dần cạn kiệt và trở nên khan 

hiếm, trong khi đó tình trạng lãng phí năng lượng đã và đang xảy ra đáng báo động ở nhiều 

quốc gia. Nếu mỗi quốc gia, mỗi người dân chúng ta không tự có những biện pháp và động 

thái tích cực, thì chắc chắn trong tương lai không xa, tình trạng khủng hoảng năng lượng 

toàn cầu sẽ trở nên trầm trọng hơn. 

Nước ta đang trên đà phục hồi kinh tế và tăng trưởng, do đó nhu cầu điện năng cho công 

cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa là rất lớn. Ý thức được vấn đền này, Công ty Cổ phần 

Bột Giặt LIX đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm sử dụng tiết kiệm năng lượng như 

sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện, sử dụng đồng hồ đo điện chuyên biệt cho từng bộ phận 

sản xuất… Bên cạnh đó, Công ty luôn khuyến khích cán bộ công nhân viên đề xuất các sáng 

kiến về công tác tiết kiệm điện sử dụng trong các hoạt động với những phần thưởng rất hấp 

dẫn. Tình hình cụ thể như sau:  

 

 

Năng lượng tiết kiệm được thông 

qua các sáng kiến sử dụng năng 

lượng hiệu quả:  

 Thông qua phong trào sáng kiến và 

cải tiến, Công ty đã ghi nhận 75 ý kiến 

đóng góp; phong trào thi đua tăng 

năng suất lao động, tăng năng suất 

thiết bị, tiết kiệm chi phí trong sản 

xuất. 

 Phong trào thi đua tăng năng suất lao 

động, tăng năng suất thiết bị, tiết 

kiệm chi phí đã diễn ra sôi nổi và số 

tiền tiết kiệm được lên lới 1,4 tỷ đồng 

 

Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng 

lượng và kết quả sáng kiến 

 Công ty đã tổ chức thành công phong trào 

tập hợp ý tưởng sáng tạo:  

 Kết quả trong 11 tháng đầu năm đã nhận 

được: 75 ý tưởng sáng tạo đề xuất; 

 Cán bộ kỹ thuật, công nhân lao động có ý 

tưởng: 18 người; Cán bộ quản lý công ty 

08 người; 

 Số ý tưởng trở thành sáng kiến: 09 sáng 

kiến; 

 Tổng số tiền thưởng: 5,2 triệu đồng; 

 Số người được thưởng: 42 người. 

TI

Năng 
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TIÊU THỤ NƯỚC 

 

Nước là một vật chất rất quan trọng cho sự sống, được con người sử dụng vào các mục đích 

sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp, giải trí và môi trường. Trong ngành nông nghiệp, nước

chiếm tới 80% nhu cầu, còn công nghiệp cũng cần rất nhiều nước. Sự gia tăng dân số và sự

phát triển của xã hội nhu cầu về nước lại không ngừng gia tăng. Sử dụng nguồn nước một cách

tiết kiệm và hiệu quả là trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể và của cả Cộng đồng để hướng tới

mục tiêu phát triển bền vững. Với phương châm phát triển cùng cộng đồng, năm qua Công ty 

Cổ phần Bột giặt LIX đã rất nỗ lực trong việc sử dụng tiết kiệm nguồn nước trong hoạt động của

mình. Năm 2016, lượng nước Công ty sử dụng từ nguồn nước thủy cục là 5.681 m3/năm và

nước ngầm: 19.030 m3/năm.

Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước 

tái chế và tái sử dụng 

 Lượng nước tái sử dụng trong sản 

xuất bao gồm nước thủy cục và nước 

ngầm. 

 Lượng nước sinh hoạt phát sinh 

7.574 m3/năm xử lý đạt tiêu chuẩn 

cột B qui chuẩn 40:2011/BTNMT và 

thải ra hệ thống nước thải khu vực; 

 Lượng nước phát sinh do quá trình 

vệ sinh thiết bị được tái sử dụng 

trong sản xuất với số lượng:  

6.796m3/năm. 



        Báo cáo thường niên 2016 

Thực hiện quan trắc định kỳ về các tiêu chuẩn về: 

Nước thải: 4 lần/năm theo cột B quy chuẩn 40:2011 BTNMT; 

Không khí xung quanh 2 lần/năm QCVN 05:2013/BTNMT; 

Khí thải trong sản xuất: 4 lần/năm đạt Cột A QCVN 19:2009/BTNMT Cột A; 

Được các trung tâm kiểm nghiệm xác nhận đạt chuẩn về không khí xung quanh, khí 

thải và nước thải ra môi trường. 

Đồng thời với việc sáng tạo nên thế giới vật chất cực lớn, vô hình chung con người đã gây 

ô nhiễm và phá hoại nghiêm trọng hoàn cảnh môi trường sinh thái. Không khí, nguồn nước 

bị ô nhiễm, rừng rậm bị phá huỷ, diện tích đất trồng giảm đi, chất phế thải tiêu diệt màu 

xanh. Chính những nhân tố đó của tự nhiên đang đe dọa cuộc sống của con người. Cho 

nên vấn đề bảo vệ môi trường tự nhiên đang là vấn đề cấp bách nhất trên thế giới hiện 

nay. Ý thức được vấn đề này, những năm qua, Công ty luôn chấp hành nghiêm chỉnh luật 

pháp và các quy định về môi trường. Do đó, Công ty không có vi phạm để bị xử phạt. 

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
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CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG 

 

 

- Chính sách phúc lợi dành cho người lao động trong năm 2016 

 Chi phí mừng sinh nhật đoàn viên công đoàn có ngày sinh trong năm 2016 là 102.494.300 đồng. 

 Tặng quà cho thiếu nhi nhân ngày 01/06, số tiền: 73.360.000 đồng. 

 Khen thưởng con Cán bộ công nhân viên đạt thành tích học tập khá, giỏi và học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn, giải cấp thành phố và đậu đại học năm 2015-2016: 63.200.000 đồng. 

 Tặng quà cho CB-CNV và con CB CNV công đoàn nhân ngày Tết trung thu số tiền: 74.021.262 

triệu đồng. 

 Số CNLĐ khó khăn được vay Quỹ tương trợ Công ty: 22 lượt. Tổng số tiền vay: 231.000.000 

đồng (đóng tiền học cho con, sửa nhà và chữa bệnh). 

Đánh giá các nội dung về trách nhiệm xã hội bởi SGS Việt Nam vào ngày 19/4/16: Doanh nghiệp tuân 

thủ và thực hiện tốt các  nội dung về trách nhiệm xã hội, chính sách kinh doanh,  tuân thủ các quy định 

của luật pháp về lao động, tiền lương, đảm bảo giờ làm việc cho người lao động, các chính sách đối với 

lao động nữ… Môi trường làm việc được cải thiện, đảm bảo các điều kiện vệ sinh, an toàn lao động, 

khám sức khỏe định kỳ và trang bị bảo hộ lao động đầy đủ. Hằng năm công ty tổ chức diễn tập thoát 

hiểm và diễn tập PCCC cho đội PCCC cơ sở. 

- Công tác đào tạo: 

Khóa đào tạo Đối tượng 
Số lượng lao 

động (người) 

Huấn luyện định kỳ về an toàn sức 

khỏe lao động 
Công nhân và cán bộ 831 

Huấn luyện PCCC Công nhân lao động 96 

Huấn luyện an toàn hóa chất Công nhân lao động 100 

Huấn luyện an toàn vệ sinh viên 
Công nhân phụ trách an toàn vệ 

sinh viên 
41 

Huấn luyện vận hành thiết bị Công nhân lao động 26 

 

- Chương trình đào tạo khác 

Chương trình đào tạo Tần suất 

Tuyên truyền về pháp luật, chính sách, chế độ 1 lần/năm 

Công đoàn tổ chức hoặc phối hợp với chuyên môn mở lớp huấn luyện 1 năm/lần 

Tiến hành trao đổi về an toàn sức khỏe và môi trường làm việc với Công 

nhân trực tiếp lao động sản xuất 
1 tháng/lần 

Đối với những lao động làm việc trong môi trường độc hại được khám sức 

khỏe định kì 
2 lần/năm 

 



          Báo cáo thường niên 2016 Báo cáo thư

Năm 2016, Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động đóng góp từ thiện cho xã hội như sau:  

 Công đoàn tổ chức đóng góp Quỹ an sinh xã hội: mức đóng  15.000đ/người/tháng 

 Tổng số lượt trợ cấp khó khăn cho CNLĐ: 200 lượt, Tổng số tiền: 41.500.000 đồng 

 CB – CNV đóng góp giúp đỡ gia đình Anh Huỳnh Văn Hải số tiền 33.670.000 đồng 

 Tổ chức lễ tổng kết năm 2016 cho Cán bộ công nhân viên Công ty bốc thăm trúng thưởng 

với tổng các giải thưởng trị giá: 160.000.000 Đồng 

 Tặng quà cho cán bộ hưu trí của Công ty nhân dịp tết Bính Thân giá trị là: 47.000.000 

đồng 

Một số hình thức từ thiện khác: 

 CNV đóng góp giúp đỡ cho bệnh nhân đạng điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu, Chợ Rẫy và 

Báo Sài Gòn Giải Phóng số tiền là: 60.000.000 đồng 

 Hỗ trợ quỹ tiếp bước đến trường Xã Vĩnh Hội Đông-An Giang số tiền là: 50.000.000 đồng 

 Ủng hộ đồng bào Miền trung bị lũ lụt số tiền là: 150.000.000 đồng 

Phát triển cộng đồng là trách nhiệm chung của toàn xã hội, do vậy Công ty luôn không ngừng phấn 

đấu xây dựng Công ty phát triển theo hướng bền vững, tăng cường các hoạt động phúc lợi xã hội, góp 

phần phát triển cộng đồng ngày càng vững mạnh. 

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG 

ĐỊA PHƯƠNG 
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ĐÁN IÁ ỦA BAN GIÁM ĐỐ

 

Tình hình căng thẳng chính trị leo thang ở nhiều quốc gia, người dân Vương quốc Anh bỏ 

phiểu ủng hộ rời khỏi liên minh Châu Âu (EU)…và đặc biệt là biến đổi khí hậu là những nguyên 

nhân chủ yếu làm mất đà tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu trong năm 2016. Tăng trưởng 

toàn cầu năm 2016 chỉ đạt 2,4%, giảm mạnh so với dự báo hồi đầu năm.  

Cùng xu hướng với kinh tế toàn cầu, năm qua tốc độ tăng trưởng của Việt Nam chỉ tăng 

6,21% và không đạt mục tiêu đề ra. Rét đậm rét hại ở các tỉnh phía Bắc, hạn hán tại Tây 

Nguyên, Nam Trung Bộ và xâm nhập mặn nghiêm trọng ở Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt 

là sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và 

đời sống của người dân. 

Trước diễn biến chung của tình hình kinh tế thế giới và trong nước trong năm vừa qua đã tạo 

ra nhiều khó khăn cũng như một số thuận lợi cho Công ty Cổ phần Bột Giặt LIX như sau: 

Về thuận lợi 

Giá cả hàng hóa thế giới giảm cùng giá dầu 

được giữ ổn định đã giúp cho giá nguyên liệu 

chính của công ty được duy trì ở mức thấp 

và ít biến động. 

Sức mua của thị trường hàng tiêu dùng năm 

qua tăng nhanh so với năm 2015 kết hợp với 

việc Công ty đẩy mạnh phát triển đồng bộ 

các kênh bán hàng từ truyền thống đến hiện 

đại đã giúp tình hình tiêu thụ sản phẩm của 

Công ty tăng trưởng tốt. 

Hoạt động xuất khẩu phát triển tốt, thương 

hiệu LIX đã có mặt và dần khẳng định 

thương hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới. 

Về khó khăn 

Mức độ cạnh tranh trên thị trường chất tẩy 

rửa ở nội địa cũng như xuất khẩu ngày càng 

gia tăng. Để giữ vững thị phần, tăng sản 

lượng tiêu thụ sản phẩm năm qua, Công ty 

đã buộc phải thực hiện nhiều hoạt động ưu 

đãi dành cho khách hàng như khuyến mãi, 

giảm giá…các chính sách này đã ảnh hưởng 

không nhỏ tới doanh thu và lợi nhuận của 

Công ty. 

Bên cạnh đó, hệ thống siêu thị Metro và Big 

C sau khi bán cho đối tác Thái Lan thì sản 

lượng nhãn hàng riêng sản xuất cho hai hệ 

thống này giảm mạnh so với cùng kỳ năm 

trước. 

NHẬN ĐỊNH CHUNG 

 



        Báo cáo thường niên 2016 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
KH 

2016 
TH 2016 Tỷ lệ 

So với 

cùng 

kỳ 

 
(1) 

 
(2) (3) (4)=(3)/(2)  

1 
Giá trị SXCN (giá cố định 

94) 
Tỷ đồng 1.600 1.711 107% -11% 

2 Giá trị SXCN (giá thực tế) Tỷ đồng 1.851 1.942 105% 10% 

3 Sản lượng sản xuất Tấn 204.000 217.271 107% -11% 

 - Sản phẩm LIX Tấn 114.000 120.713 106% 13% 

 - Sản phẩm gia công Tấn 90.000 96.558 107% -30% 

4 Sản lượng tiêu thụ Tấn 114.000 121.419 107% 16% 

5 Doanh thu thuần Tỷ đồng 1.850 1.953 107% 16% 

6 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 160 198 124% -15% 

Với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể Cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Bột giặt LIX đã 

vượt qua khó khăn để hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra từ đầu 

năm: 
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Năm 2016, doanh thu thuần đạt 1.953 triệu đồng, vượt 7% so với kế hoạch đề ra và tăng 

16% so với cùng kỳ năm 2015. Để đạt được kết quả đáng khích lệ như trên là do năm qua 

Công ty đã thực hiện đồng bộ các biện pháp trên tất cả các kênh phân phối của mình. 

 Cụ thể, đối với kênh truyền thống (NPP) năm qua Công ty đã tiến hành rà soát và mở thêm 

hệ thống NPP phủ kín tất cả các địa bàn trên toàn quốc. Đẩy mạnh tiêu thụ 02 sản phẩm chủ 

lực là Bột giặt và Nước rửa chén thông qua đầu tư cho các chương trình quảng cáo, xúc tiến 

thương mại nhằm cạnh tranh với các thương hiệu trên thị trường. Bên cạnh đó, các sản phẩm 

Nước giặt, Nước lau sàn, nước tẩy Javel được phát triển tùy theo trọng tâm từng vùng miền. 

Đối với phân khúc thị trường tiềm năng, Công ty chủ trương giới thiệu sản phẩm đến tận tay 

người tiêu dùng bằng các hình thức như tổ chức bán sản phẩm tại các Chợ, Hội chợ, Phiên 

chợ Hàng Việt về Nông thôn, vv...qua đó khẳng định hình ảnh thương hiệu LIX trong lòng 

người tiêu dùng. Ngoài ra, Công ty cũng chú trọng nâng cao nghiệp vụ đội ngũ bán hàng 

(ASM, giám sát, nhân viên bán hàng) bằng việc đào tạo nghiệp vụ bán hàng và kiến thức sản 

phẩm, đi liền với đó là siết chặt công việc giám sát, đảm bảo đội ngũ bán hàng phải bám sát 

thị trường để tăng hiệu quả hoạt động của Công ty. 

Đối với kênh siêu thị, Công ty đã đẩy mạnh các hoạt động nhằm tăng cường hợp tác với các 

siêu thị lớn, đặc biệt là Co.opmart. Đồng thời, Công ty cũng đưa thêm một số sản phẩm vào 

hệ thống các siêu thị này nhằm gia tăng diện tích quầy kệ khẳng định sự hiện diện của LIX. 

Ngoài ra, năm qua Công ty cũng đầu tư mạnh và có trọng tâm vào từng sản phẩm trong các 

đợt khuyến mãi của Hệ thống siêu thị đồng thời tăng cường công tác tiếp thị sản phẩm tới 

người tiêu dùng trong kênh phân phối này. 

Lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 198.072 triệu đồng, vượt 24% so với kế hoạch nhưng 

giảm 15% so với năm 2015. Sở dĩ lợi nhuận giảm là do trong năm 2015 Công ty thu được một 

khoản thu nhập khác từ việc di dời chi nhánh làm lợi nhuận 2015 tăng mạnh.  



        Báo cáo thường niên 2016 

Về hoạt động sản xuất: Năm qua, Công ty đã tăng cường đẩy mạnh sản xuất các sản 

phẩm trong đó tập trung vào các sản phẩm chiến lược chính như Bột giặt, Nước rửa chén 

bằng các biện pháp như phát triển hệ thống vận hành theo hướng hiện đại hóa; đầu tư cải 

tiến thiết bị, máy móc; nâng cao năng suất lao động. Ngoài ra, đảm bảo chất lượng với giá 

thành hợp lý cũng là thách thức lớn mà Công ty đã vượt qua trong năm 2016. 

Về hoạt động kỹ thuật: Công ty hiện đã và đang nghiên cứu nhằm cải tiến chất lượng sản 

phẩm, đồng thời nghiên cứu nhu cầu của khách hàng để đưa ra sản phẩm phù hợp. 

Kênh bán hàng truyền thống: 

Phía Nam: Đẩy mạnh phát triển thị phần của sản phẩm Bột giặt theo kế hoạch dài hạn đã đề 

ra. 

Phía Bắc: Tiếp tục thực hiện kế hoạch thâm nhập thị trường miền Bắc, khi Chi nhánh tại Bắc 

Ninh đi vào hoạt động, Công ty sẽ có các biện pháp xúc tiến hỗn hợp nhằm chiếm lĩnh thị 

trường tại đây. 

Kênh bán hàng hiện đại: Duy trì tốt việc hợp tác với các siêu thị lớn, đặc biệt là 

Co.opmart, Big C, Metro, Lotte. Hiện Công ty tiếp tục mở rộng hợp tác với các hệ thống siêu 

thị lớn như Satra, Emart… 

Kênh bán hàng trực tuyến: Tiếp tục hoạt động quảng bá thương hiệu qua kênh bán hàng 

trực tuyến, vì đây là kênh bán hàng mới của Công ty nên tiêu chí hoạt động là vừa làm vừa 

học hỏi để đúc kết kinh nghiệm. 

Thị trường xuất khẩu: Các sản phẩm của Công ty đang có mặt ở nhiều quốc gia trên thế 

giới như Nhật Bản, Cambodia. Hiện nay, Công ty đang đẩy mạnh công tác phát triển sản 

phẩm sang một số quốc gia như Philippines, Mông cổ, Caribbean, Đảo Samoa… 

Về hoạt động đầu tư: Hoàn thành và ổn định hoạt động Chi nhánh LIX tại Bắc Ninh nhằm 

phục vụ chiến lược thâm nhập và chiếm lĩnh thị phần khu vực miền Bắc. 

Về hoạt động gia công: Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Unilever. 

 

NHỮNG TIẾN BỘ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2016 
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. 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 % (+/-) so với 2015

Tài sản ngắn hạn 527,5 419,0 (20,6%)

Tài sản dài hạn 264,6 361,5 36,6%

Tổng tài sản 792,1 780,5 (1,5%)

Trong cơ cấu tài sản dài hạn, khoản 

mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là tài sản 

cố định, có giá trị 280,5 tỷ đồng chiếm 

77,6%, tăng mạnh so với năm trước 

làm tăng tài sản dài hạn; tiếp đến là 

khoản đầu tư dài hạn 55 tỷ đồng góp 

vốn vào Công ty TNHH Xalivico vẫn 

được duy trì chiếm 15,2%, ngoài ra các 

khoản mục khác trong tài sản dài hạn 

không biến động nhiều so với cùng kì. 

Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, hàng tồn 

kho chiếm tỷ trọng chủ yếu, tuy có giảm 

nhưng vẫn duy trì ở mức cao là 139 tỷ 

đồng, chiếm 33,3%. Kế đến là khoản tiền 

và tương đương tiền là 128,3 tỷ đồng 

chiếm 30,6% và các khoản phải thu ngắn 

hạn chiếm tỷ trọng 25,8%. 

Cơ cấu tài sản ngắn hạn và dài hạn năm 2016 lần lượt duy trì ở mức 53,7% - 46,3% trong 

tổng tài sản so với tỷ lệ 66,6% - 33,4% năm 2015. Như vậy, cơ cấu tài sản của Công ty năm 

qua biến động theo xu hướng tăng tỷ trọng tài sản dài hạn. Năm qua, giá trị tổng tài sản giảm 

11,6 tỷ đồng (tương ứng 1,5%). Tài sản ngắn hạn giảm 20,6% xuống còn 419 tỷ đồng, cụ thể 

là do khoản tiền và tương đương tiền giảm 117,3 tỷ đồng (tương ứng 47,7%) so với năm 

2015. Nguyên nhân chính là do trong năm 2015, Công ty có nguồn thu nhập khác từ việc hỗ

trợ di dời chi nhánh Hà Nội là 53 tỷ đồng nên tài sản tăng cao hơn so với các năm. Nhìn 

chung, tài sản Công ty vẫn duy trì tăng trưởng ổn định. Tài sản dài hạn tăng 96,9 tỷ đồng 

(tương ứng 36,6%), cụ thể do tài sản cố định tăng 92,6 tỷ đồng (tương ứng 49,3%)

 

Đơn vị: Tỷ đồng

 

TÌNH HÌNH TÀI SẢN 
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30,60%
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33,30%

10,30%

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền Các khoản phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác
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77,60%
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Tài sản dài hạn

Tài sản cố định Đầu tư tài chính dài hạn Tài sản dài hạn khác



        Báo cáo thường niên 2016 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 % (+/-) so với 2015

Nợ ngắn hạn 301,4 301,4 0,0%

Nợ dài hạn 37,9 27,9 (26,4%)

Tổng nợ 339,3 329,3 (2,9%)

Trong cơ cấu nợ ngắn hạn, tài khoản chiếm 

tỷ trọng lớn nhất là khoản phải trả người bán 

ngắn hạn, chiếm tỷ trọng 46,6% với giá trị 

140,4 tỷ đồng, tăng 50,3 tỷ đồng so với năm 

2015. Tiếp đến là khoản vay và nợ thuê tài 

chính ngắn hạn có giá trị 71,7 tỷ đồng, chiếm 

tỷ trọng 23,8%, so với năm trước đã giảm đi 

39,4 tỷ đồng. Do đó nợ ngắn hạn trong năm 

2016 vẫn không đổi so với năm 2015. 

Trong cơ cấu nợ dài hạn, 2 khoản mục 

chính gồm khoản phải trả người bán dài 

hạn và phải trả dài hạn khác. Trong đó, 

khoản phải trả dài hạn đến từ Công ty 

TNHH Unilever với giá trị 23,5 tỷ đồng 

chiếm 84,2% tổng nợ dài hạn, so với năm 

2015 là 33,5 tỷ đồng đã giảm đi 29,9%. 

Điều này làm cho tổng nợ dài hạn giảm đi 

26,4%. 

Cơ cấu nợ ngắn hạn, nợ dài hạn năm 2016 lần lượt ở mức 91,5% - 8,5%, thay đổi nhẹ so 

với mức 88,8% - 11,2% trong năm 2015. Tổng nợ giảm đi 2,9% xuống còn 329,3 tỷ đồng. 

Nợ ngắn hạn vẫn duy trì ở mức 301,4 tỷ đồng, hầu như không đổi so với cùng kỳ. Nợ dài 

hạn giảm còn 27,9 tỷ đồng, tương ứng giảm 26,4%. Nguyên nhân đến từ khoản phải trả 

dài hạn của Công ty TNHH Unilever và các nhà cung cấp khác giảm làm tổng nợ dài hạn 

giảm. 

TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ 
Đơn vị: Tỷ đồng

tỷ trọng lớn nhấtấtấ là 

ngắn hạn, chiếm ếm ế t

140,4 tỷ đồđồđ ng, tăn

2015. Tiếp đếp đế ến ến ế là 

chính ngắn hạn có g

tỷ trọng 23,8%, so v

39,4 tỷ đồđồđ ng. Do đó 

2016 vẫn không đổ

46,60%

23,80%

13,10%

16,50%

Nợ ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

Phải trả người lao động Phải trả ngắn hạn khác

84,20%

15,80%

Nợ dài hạn

Phải trả người bán dài hạn Phải trả dài hạn khác
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Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện Năm 2016 Kế hoạch Năm 2017 

Doanh thu Tỷ đồng 1.953 2.000 

Lợi nhuận Tỷ đồng 198 190 

Năm 2017 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch phát 

triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020 và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 – 2020 

của nước ta. Bên cạnh những thuận lợi cũng như nhiều khó khăn, thách thức lớn đối với sự 

phát triển đặc biệt là xung đột khu vực và sự phục hồi chậm của nền kinh tế thế giới; cùng 

với đó là tình hình kinh tế vĩ mô ổn định nhưng chưa vững chắc; sự cạnh tranh gay gắt 

trong quá trình hội nhập, đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của cả nước cũng như của các doanh 

nghiệp đang hoạt động trên lãnh thổ nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế Việt Nam.  

Theo đó, Nhà nước đặt ra chỉ tiêu cho tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP năm 2017 khoảng 

6,8%. Tiếp tục tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường mới. Tập trung thực 

hiện hiệu quả các cam kết hội nhập quốc tế trong khuôn khổ cộng đồng ASEAN, hiệp định 

đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP đã ký kết.  

Dựa trên kế hoạch phát triển chung của cả nước, Công ty đã quyết định đặt ra những kế 

hoạch cho sản xuất kinh doanh riêng như sau: 

 

 



        Báo cáo thường niên 2016 

 Kênh bán hàng truyền thống (NPP): 

- Áp dụng các công cụ quản lý chặt chẽ đối với bộ phận thị trường nhằm đảm bảo tần suất 

trên tuyến bán hàng của nhân viên đạt hiệu quả cao. 

- Rà soát hỗ trợ cụ thể từng thị trường yếu và sản phẩm yếu. Qua đó đầu tư, hỗ trợ vào hệ 

thống thị trường nhằm gia tăng độ phủ của LIX, tăng cạnh tranh để tăng đầu ra cho sản 

phẩm LIX. 

- Chú trọng các công tác truyền thông bằng ngân sách phù hợp như quảng cáo hình ảnh trên 

Fanpage/Web, tăng cường tham gia các Hội chợ Hàng Việt Nam – Chất Lượng Cao, Phiên 

chợ Hàng Việt về Nông thôn, tổ chức giới thiệu sản phẩm tại các chợ/khu dân cư, trang bị 

các vật dụng và công cụ hỗ trợ như áo thun LIX, Catalogue, Poster LIX… 

- Phía Nam:  

 Tập trung gia tăng sản lượng bột giặt thông qua gia tăng sức cạnh tranh cho Bột 

giặt hiện có và tập trung nguồn lực phát triển thêm nhãn hàng Bột giặt mới  

 Duy trì nguồn lực phù hợp để ổn định và phát triển Nước rửa chén LIX.  

 Tập trung mạnh và đầu tư có trọng tâm theo vùng đối với nhãn hàng nước tẩy rửa 

dạng lỏng như NLS, Nước giặt, nước tẩy Javel.. để 2017 tỉ trọng nhãn hàng nước 

tẩy rửa dạng lỏng phải tăng trong cơ cấu sản phẩm LIX. 

- Phía Bắc: 

 Gia tăng cạnh tranh nhãn hàng Bột giặt LIX đậm đặc và từng bước đẩy mạnh Bột 

giặt LIX Extra/chanh ra toàn thị trường phía Bắc thông các kế hoạch làm thị trường 

cụ thể 

 Tập trung mạnh ngân sách đầu tư cho Nước rửa chén bằng các kế hoạch mở điểm, 

trưng bày sản phẩm … nhằm nâng cao sản lượng Nước rửa chén lên bằng Bột giặt. 

 Kênh bán hàng Siêu thị: 

- Duy trì  hợp tác chặt chẽ, tăng cường đầu tư chương trình bán hàng chợ các hệ thống 

Co.opmart, BigC, MM Mega Market, Lotte, Vinmart. 

- Tiếp tục mở rộng vào các kênh, chuỗi cửa hàng tiện lợi … 

 

 Kênh bán hàng xuất khẩu:  

- Tập trung vào nhãn hàng LIX tại 02 thị trường Cambodia và Philippine 

- Theo dõi và tăng cường hỗ trợ chính sách giá, khuyến mãi cho các thi trường lớn, đơn hàng 

lớn như  Cambodia, Philippine, Thailand, Japan. 

- Gia tăng tìm kiếm thêm thị trường mới thông qua kênh thương mại điện tử, hội chợ… 

 Kênh Online, Horeca: 

- Tập trung ngân sách để đầu tư các chương trình bán hàng cụ thể trên kênh bán hàng trực 

tuyến của Công ty. 

- Đầu tư mở rộng đối tượng bán hàng thông qua mở rộng kênh Horeca cả về chiều rộng và 

chiều sâu. 

 

MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CHO NĂM 2017 

 

Giải trình của Ban TGĐ đối với ý kiến kiểm toán: Không có 
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Bên cạnh những thuận lợi từ dấu hiệu khởi sắc của 

năm 2015, kinh tế Việt Nam đối mặt với nhiều khó 

khăn, thách thức bởi diễn biến phức tạp của nền kinh 

tế thế giới. 

Năm 2016 là năm đầu cả nước thực hiện Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Những sự 

thay đổi trong bộ máy chính trị xã hội có tác động 

không nhỏ đến môi trường kinh doanh trong nước. Cải 

thiện đáng kể tình hình hoạt động sản xuất của các 

doanh nghiệp Việt Nam.  

Năm qua nước ta còn đạt được những thành tựu quan 

trọng trong đối ngoại, ký kết các hiệp định thương mại, 

mở rộng quan hệ với các nước trong khu vực và trên 

thế giới. Do vậy, các doanh nghiệp Việt Nam có thể 

đánh mất thị phần ngay tại thị trường nội địa.  

Được Thủ tướng chọn là năm quốc gia khởi nghiệp, 

2016 cũng chứng kiến làn sóng doanh nghiệp mới 

thành lập nhiều chưa từng có. Số liệu của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư cho thấy có khoảng 110.000 doanh nghiệp 

mới thành lập, so với con số năm 2015 là hơn 94.700. 

Sau 11 tháng, cả nước có hơn 24.500 doanh nghiệp trở 

lại hoạt động, tăng gần 32% so với cùng kỳ. Do đó, 

Công ty cần lên kế hoạch tốt để nắm giữ thị phần trước 

tình hình cạnh tranh gay gắt. 

 

Tình hình kinh tế thế giới năm 2016 rơi vào 

tình trạng khó khăn, phục hồi chậm hơn so 

với dự báo, tăng trưởng thương mại toàn cầu 

giảm mạnh, hoạt động của thị trường hàng 

hóa kém sôi động, giá cả hàng hóa thế giới ở 

mức thấp  

Năm 2016 chứng kiến nhiều sự kiện lớn về 

chính trị xã hội, có nhiều biến động và thay 

đổi ở các khu vực trên thế giới, xảy ra nhiều 

xung đột và tranh chấp phức tạp, gây ảnh 

hưởng đến sự phát triển của các nền kinh tế 

nói chung.  

Bên cạnh đó, giá dầu và giá hàng hóa tiếp 

tục biến động khó dự báo, gây ảnh hưởng lớn 

đến hầu hết các doanh nghiệp trên thế giới. 

Các rủi ro sụt giá cả hàng hóa trong nền kinh 

tế toàn cầu vẫn còn cao trong thời gian tới và 

diễn ra trong lúc tổng cầu còn duy trì ở mức 

thấp, đầu tư thấp, giá cả hàng hóa thấp và 

rối loạn trong thị trường tài chính.  

 

 

ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI NĂM 2016 

 

 

Kinh tế thế giới 

 

Kinh tế trong nước 

 



        Báo cáo thường niên 2016 

Chỉ tiêu 
Kế hoạch 

2016 
Thực hiện 

2016 
Thực hiện /kế 

hoạch 

Doanh thu thuần bán hàng 1.850 1.953 106% 

Lợi nhuận trước thuế 160 198 124% 

Doanh thu thuần năm 2016 cao hơn năm 2015 là 196 tỷ đồng, tương ứng 

tăng 11%. Trong năm 2016, Công ty đã hoạt động hiệu quả khi tình hình 

kinh doanh khá thuận lợi do giá cả hàng hóa thế giới giảm. Năm 2016, Công 

ty đã đẩy mạnh việc hợp tác với hệ thống các siêu thị để gia tăng sự hiện 

diện các sản phẩm của Công ty với người tiêu dùng. Ngoài ra, năm qua 

LIXCO cũng thực hiện rất hiệu quả hoạt động tiếp thị, đưa sản phẩm mang 

thương hiệu “LIX” vươn ra thế giới, đa dạng hóa nguồn doanh thu cho Công 

ty tại nhiều thị trường.  

Bên cạnh đó, trong năm 2016, LIXCO đã điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây 

dựng Chi nhánh LIX tại Bắc Ninh theo đó Công ty đã nâng mức đầu tư vào 

Nhà máy từ 88 đến 104 tỷ đồng, Chi nhánh sẽ tập trung vào sản xuất bột 

giặt (công suất 50.000 tấn/năm) và nước tẩy rửa (công suất 15.000 

tấn/năm). Việc xây dựng và mở rộng nhà máy LIX tại Bắc Ninh là cơ sở để 

LIXCO đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ở thị trường này. 

 

Qua kết quả kinh doanh năm 2016, Công ty đã hoàn thành kế hoạch đặt ra với 

doanh thu thuần bán hàng tăng 103 tỷ đồng, vượt 6% so với kế hoạch và lợi 

nhuận trước thuế tăng 38 tỷ đồng, vượt 24% so với kế hoạch đặt ra trong kì. 

ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

 

ĐVT: tỷ đồng  



51 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

BÁO CÁO Ủ Ộ Ồ Ả

HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và 

các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát kiểm 

tra việc thực hiện các vấn đề: 

Chỉ tiêu kế hoạch do Đai hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra. 

Tiến độ và biện pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các 

Quyết định của HĐQT. 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế liên quan. 

Đề cử bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc. 

Việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty 

và các quy định hiện hành của Nhà nước. 

Trong năm 2016, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt vai trò, chức năng và nhiệm vụ 

của mình trong công tác quản lý nội bộ và chỉ đạo điều hành sản xuất. Bên cạnh đó, 

năm qua do những biến động mạnh của thị trường tài chính toàn cầu cùng rất nhiều 

thay đổi trong chính trị các nước trên thế giới đã ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm của Công ty nhưng Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời nắm bắt 

được các tình hình đó để kịp thời đưa ra những chính sách, quyết định phù hợp. Theo 

đó, Công ty đã thực hiện thành công kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã đặt ra của Hội 

đồng quản trị trong năm qua. 

Ngoài ra, trong công tác điều hành, Ban Tổng Giám đốc luôn thực hiện nghiêm túc và 

đầy đủ các báo cáo cho Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Đồng thời đề xuất các giải pháp liên quan để Hội đồng quản trị vừa nắm bắt được tình 

hình hoạt động của Công ty vừa có căn cứ chính xác và thực tế để đưa ra quyết sách 

hợp lý phù hợp với chiến lược dài hạn mà Công ty đã đề ra trước đó. 

 

 

 



          Báo cáo thường niên 2016 

“CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX CAM KẾT 

MANG ĐẾN CÁC SẢN PHẨM CÓ CHẤT LƯỢNG TỐT 

NHẤT VÀ AN TOÀN NHẤT ĐẾN  NGƯỜI TIÊU 

DÙNG” 
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Tiếp tục duy trì hoạt động ổn định trên cơ sở thực hiện đồng bộ các giải pháp gồm: nâng cao 

năng suất lao động, đảm bảo chất lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ bán thành phẩm và hao hụt 

trong sản xuất. 

 

Đẩy mạnh hoạt động của bộ phận xử lý sự cố để thống kê, tìm hiểu, nghiên cứu và xử lý kịp 

thời các sự cố về chất lượng sản phẩm nhằm đảm bảo quyền lợi khách hàng nói riêng và người 

tiêu dùng nói chung. 

VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 

 

VỀ HOẠT ĐỘNG KỸ THUẬT 

 



        Báo cáo thường niên 2016 

 Kênh bán hàng truyền thống:  

 Thị trường Phía Nam:  

- Luôn đảm bảo việc phát triển ổn định và không ngừng tăng trưởng hai mặt hàng 

chính là bột giặt, nước rửa chén; 

- Xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện cụ thể nhằm mở rộng thị phần đối với các 

sản phẩm khác như nước giặt, nước xả vải, nước lau sàn, nước lau kính, nước tẩy 

javel, nước tẩy rửa toilet. 

 Thị trường Phía Bắc:  

- Tập trung nghiên cứu thị trường này để gia tăng thị phần đối với hai mặt hàng chủ lực 

là nước rửa chén và bột giặt. 

 Kênh bán hàng hiện đại: Tiếp cận và xem xét việc việc bán hàng tại tất cả các siêu thị 

hiện có tại thị trường trong nước. 

 Thị trường xuất khẩu: tập trung khai thác thị trường Cambodia với sản phẩm chủ lực là 

bột giặt. 

 

 

 Đưa Chi Nhánh LIX tại khu công nghiệp Bắc Ninh đi vào hoạt động ổn định, khai thác một 

cách tối đa công suất của Chi nhánh này. 

Đầu tư nâng công suất Chi nhánh Bình Dương lên 90.000 tấn/năm để đáp ứng với nhu cầu 

phát triển của thị trường. 

Đầu tư nâng công suất bột giặt tại Thủ Đức để phục vụ nhu cầu phát triển của công ty. 

 

VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

 

VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 

 

VỀ HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG 

 Mở rộng quan hệ hợp tác với Unilever nhằm đa dạng hóa các sản phẩm gia công. 
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TT Số nghị quyết Ngày Nội dung 

01 01/2016/NQ-HĐQT 18/01/2016 
Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch 

kinh doanh năm 2016, Quý I/2016. 

02 02/2016/NQ-HĐQT 05/02/2016 Quyết định quỹ tiền lương năm 2015 

03 03/2016/NQ-HĐQT 26/02/2016 
Điều chỉnh chức danh của người đại diện theo pháp luật 
của Công ty trên Giấy phép đăng ký kinh doanh. 

04 04/2016/NQ-HĐQT 09/03/2016 
Bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016 và điều 

chỉnh tổng mức đầu tư của dự án LIX Bắc Ninh. 

05 05/2016/NQ-HĐQT 10/03/2016 
Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường 

niên năm 2016. 

06 06/2016/QĐ-HĐQT 06/04/2016 
Quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH đối với PTGD Võ 

Thành Danh. 

07 07/2016/NQ-HĐQT 11/04/2016 

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT 

- Thông qua nội dung chính chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2016 

- Kết quả SXKD Quý I/2016 và kế hoạch của Quý II/2016. 

08 08/2016/NQ-HĐQT 28/04/2016 - Bầu ông Nguyễn Xuân Bắc làm Chủ tịch HĐQT 

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Nguyễn Xuân Bắc Chủ tịch Tham gia HĐQT từ ngày 28/04/2016 

2 Cao Thành Tín Thành viên Thành viên điều hành (TGĐ) 

3 Bùi Công Thản Thành viên Thành viên điều hành (PTGĐ) 

4 Đoàn Thị Tám Thành viên Thành viên điều hành (KTT) 

5 Lâm Văn Kiệt  
Từ nhiệm Chủ tịch và Thành viên 

HĐQT từ ngày 11/04/2016 

6 Võ Thành Danh  
Từ nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 
15/10/2016 

 

CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Không có  

Các thành viên Hội đồng quản trị đều có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty 

Biên bản và Nghị quyết họp của Hội đồng quản trị trong năm 2016: 

THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



        Báo cáo thường niên 2016 

09 09/2016/NQ-HĐQT 04/05/2016 Chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức đợt 2 năm 2015. 

10 10/2016/NQ-HĐQT 12/05/2016 Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016. 

11 11/2016/NQ-HĐQT 01/06/2016 
Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 
nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2016. 

12 12/2016/NQ-HĐQT 01/06/2016 

Thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu 

tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu trình Ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước. 

13 13/2016/QĐ-HĐQT 22/06/2016 
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Bột giặt 

LIX tại Hà Nội. 

14 14/2016/NQ-HĐQT 27/06/2016 

Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu 

tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông 
hiện hữu năm 2016. 

15 15/2016/NQ-HĐQT 11/07/2016 
Quyết định thành lập Văn phòng đại diện Công ty CP Bột 

giặt LIX tại TP. Hồ Chí Minh. 

16 16/2016/NQ-HĐQT 27/07/2016 Nghị quyết về nhân sự điều hành Công ty. 

17 17/2016/NQ-HĐQT 27/07/2016 
Quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH đối với TGĐ 

Lâm Văn Kiệt. 

18 18/2016/NQ-HĐQT 27/07/2016 
Quyết định giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền 
hạn của Tổng Giám đốc cho Ông Cao Thành Tín. 

19 19/2016/NQ-HĐQT 27/07/2016 
Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và 

kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016. 

20 20/2016/NQ-HĐQT 15/08/2016 
Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty từ 216 

tỷ lên 324 tỷ đồng. 

21 21/2016/NQ-HĐQT 22/08/2016 
Giao Ông Cao Thành Tín đại diện Công ty ký kết các hồ sơ 
liên quan đến việc vay vốn tại VIETIN Bank. 

22 22/2016/NQ-HĐQT 20/10/2016 
Thông qua kết quả kinh doanh Quý III/2016 và kế hoạch 

kinh doanh Quý IV/2016. 

23 23/2016/NQ-HĐQT 09/11/2016 
Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 

2016. 

24 24/2016/NQ-HĐQT 20/12/2016 Đề cử bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty. 
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STT Thành viên BKS Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu/không 

còn là thành 

viên BKS 

Số buổi 

họp 

BKS 

tham 

dự 

Tỷ lệ 

tham 

dự họp 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Trương Thị Trâm 
Trưởng 

ban 

- Ngày bắt đầu: 

28/04/2016 
4/5 80% 

Tham gia BKS từ 

ngày 28/04/2016 

2 Nguyễn Ngọc Quang 
Thành 

viên 

-Ngày bắt đầu: 

01/10/2003 
5/5 100%  

3 
Nguyễn Thị Thúy 

Vân 

Thành 

viên 

-Ngày bắt đầu: 

17/04/2010 
5/5 100%  

4 Lê Đình Vỹ 
Trưởng 

ban 

-Ngày bắt đầu: 

30/03/2012 

-Ngày từ 

nhiệm: 

11/04/2016 

1/5 20% 

Từ nhiệm 

Trưởng ban và 

Thành viên BKS 

từ ngày 

11/4/2016 

- Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã tổ chức 5 lần họp với đầy đủ các thành viên 

tham gia để tổng kết kết quả các công việc đã thực hiện trong kỳ, lập kế hoạch làm 

việc cho kỳ kế tiếp và viết báo cáo gửi Đại hội đồng cổ đông. 

- Ngoài ra, Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị để 

nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra 

các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong phạm vi trách nhiệm 

và quyền hạn của mình. 

CÁC CUỘC HỌP TRONG NĂM 

THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA BAN KIỂM SOÁT 



        Báo cáo thường niên 2016 

Trong năm 2016, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng 

cao chất lượng quản trị doanh nghiệp của Công ty, cụ thể: 

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của 

Hội đồng quản trị; 

- Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị trong năm 2016; 

- Thực hiện công tác thẩm định các Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và 

Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông 

thường niên 2017. 

- Phối hợp với phòng Kiểm toán nội bộ để kiểm tra và giám sát sự vận hành hiệu quả của hệ 

thống kiểm soát nội bộ. 

- Tiếp tục rà soát, kiến nghị những vấn đề bất cập trong các quy trình, quy chế của Công ty.  

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của 

các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính 

hiện hành. Đồng thời, ghi nhận và triển khai thực hiện các ý kiến tư vấn của kiểm toán độc 

lập nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý tài chính của Công ty. Trước và sau 

mỗi đợt kiểm toán để lên kế hoạch về các nội dung trọng tâm cần kiểm toán và đánh giá 

kết quả kiểm toán; 

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BTGĐ nhưng vẫn duy trì sự độc lập của 

mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm 

tra, giám sát và kiểm soát nội bộ. 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX trong năm nhìn 

chung rất khả quan, đạt chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông 2016 đề ra. 

- Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất về các số liệu trên các Báo cáo tài chính quý, 

Báo cáo tài chính 6 tháng, Báo cáo tài chính năm 2016. Báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng, 

phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty. 

- Trong năm 2016, Công ty đã chấp hành tốt quy định của pháp luật và Điều lệ doanh 

nghiệp. Ban kiểm soát không nhận thấy điều gì bất thường trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh và tài chính của Công ty. 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BKS VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2016 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 



 

59 QUẢN TRỊ CÔNG TY Ả CÔNG

Ban kiểm soát đã xây dựng chương trình hoạt động năm 2016 bao gồm:  

1. Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình 

thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tình hình thực hiện các Nghị 

quyết, Quyết định của HĐQT; 

2. Tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT trong năm 2016; 

3. Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và 

hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và 

chính sách tài chính hiện hành. Đồng thời, ghi nhận và triển khai thực hiện các ý 

kiến tư vấn của kiểm toán độc lập nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản 

lý tài chính của Công ty. Trước và sau mỗi đợt kiểm toán để lên kế hoạch về các 

nội dung trọng tâm cần kiểm toán và đánh giá kết quả kiểm toán; 

4. Phối hợp với các đơn vị chức năng trong Công ty tiến hành việc kiểm tra hoạt 

động của các đơn vị trực thuộc như Chi nhánh, nhằm tăng cường công tác quản 

lý của Công ty đối với các đơn vị này.  

5. Phối hợp với Bộ phận Kiểm toán nội bộ để kiểm tra và giám sát sự vận hành hiệu 

quả của Hệ thống kiểm soát nội bộ. 

 



        Báo cáo thường niên 2016 

STT Họ và tên 
Thù lao 

năm 
Lương Thưởng Tổng cộng 

1 Hội đồng quản trị 

1.1 Nguyễn Xuân Bắc 100% - - 100% 

1.2 Cao Thành Tín 3% 87% 10% 100% 

1.3 Bùi Công Thản 5% 84% 11% 100% 

1.4 Đoàn Thị Tám 5% 83% 12% 100% 

2 Ban kiểm soát 

2.1 Trương Thị Trâm 17% 68% 15% 100% 

2.2 Nguyễn Ngọc Quang 2% 82% 16% 100% 

2.3 Nguyễn Thị Thúy Vân 3% 83% 14% 100% 

3 Ban điều hành 

3.1 Cao Thành Tín 3% 87% 10% 100% 

3.2 Bùi Công Thản 5% 84% 11% 100% 

3.4 Đoàn Thị Tám 5% 83% 12% 100% 

THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN 

GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT  
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CONG TY CO PHAN BOT GIAT L IX 

BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban Tong Giam doc Cong ty C6 phkn Bot giat Lix (sau day goi tat la "Cong ty") trinh bay bao cao cua 
minh cung voi Bao cao tai chinh tong hgp cho nam tai chinh k^t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016. 

Khai quat ve Cong ty 
Cong ty Co phan Bot giat Lix hoat dong theo Giay chung nhan dang ky doanh nghiep so 0301444263 
(so cij la 4103001845), dang ky Ian dau ngay 30 thang 9 nam 2003 va dang ky thay d6i Ian thu 09 ngay 
05 thang 9 nam 2016 do So Ke hoach va D4U tu TP. H6 Chi Minh c4p. 

Ngay 10 thang 12 nam 2009, c6 phieu cua Cong ty chinh thuc dugc niem yet tren So Giao dich chung 
khoan TP. H6 Chi Minh theo Quyet dinh s6 150/QD-SGDHCM ngay 01 thang 12 nam 2009 cua So 
Giao dich chung khoan TP. Ho Chi Minh voi ma chung khoan la L\X. 

Von dieu le theo Giiy chirng nhan dang ky doanh nghiep: 324.000.000.000 VND 

Tru so chinh 
- Dia chi 

- Dienthoai 
- Fax 
- Website 

So 03, duong s6 02, Khu ph6 4, phuong Linh Trung, quan Thu Due, TP. H6 Chi 
Minh, Viet Nam. 
(84-8)38.966.803 
(84-8) 38.967.522 
www.lixco.com 

Cong ty C O cac don vi true thuoc sau: 
Ten don vi Dia chi 
Chi nhanh Ha Noi So 233 duong Nguyen Trai, phuong Thuong Dinh, quan Thanh Xuan, TP. Ha 

Noi 
Chi nhanh Binh Duong A-6, A-12, Khu cong nghiep Dai Dang, P.Phu Tan, TP.Thu Dau Mot, tinh 

Binh Duong. 
Chi nhanh BacNinh L6 I I - 1.1, Khu cong nghiep Que V6 2, xa Ngpc Xa, huyen Que V6, tinh //̂ /TRACH NHlf 

Bac Ninh 
Van phong dai dien tai LD-02.05, toa nha Lexington, 67 Mai Chi Tho, phuong An Phu, Quan 2, TP. u qV a j 
TP.HCM H6 Chi Minh ^^-^^ " ° 

Hoat dong kinh doanh cua Cong ty theo Giay chung nhan dang ky doanh nghiep la: San xuat chat tay 
rua tong hop va my pham; San xuat va kinh doanh cac loai hoa chat (tru hoa chat c6 tinh doc hai 
manh), bao bi; Kinh doanh xuat nhap khau va kinh doanh bat dong san. 

Hoi dong quan tri va Ban dieu hanh, quan ly 
Cac thanh vien Hoi dong quan tri va Ban dieu hanh, quan ly cua Cong ty trong nam va cho den thoi 
dilm lap bao cao nay bao gom: 

Hoi dong quan tri 
Ho va ten Chuc vu 
Ong Lam Van Kiet 
6ng Nguyen Xuan Bac 
Ba Doan Thi Tam 
Ong V6 Thanh Danh 
Ong Bui Cong Than 
Ong Cao Thanh Tin 
Ba To Thuy Trang 

Chu tich 
Chu tich 
Thanh vien 
Thanh vien 
Thanh vien 
Thanh vien 
Thanh vien 

Ngay bo nhiem/tu nhiem 
Tu nhiem ngay 11 thang 4 nam 2016 
Bo nhiem ngay 28 thang 4 nam 2016 
Bo nhiem ngay 30 thang 3 nam 2012 
Bo nhiem ngay 30 thang 3 nam 2012 
B6 nhiem ngay 30 thing 3 nam 2012 
Bo nhiem ngay 11 thang 4 nam 2016 
Tu nhiem ngay 11 thang 4 nam 2016 

2 



CONG TY CO PHAN BOT GIAT L IX 
BAO CAP CUA BAN TONG GIAM DOC (tiep theo) 

Ban kiem sodt 
Ho va ten Chuc vu Ngay bo nhiem/tu nhiem 
Ong Le Dinh Vy Truong ban Tu nhiem ngay 11 thang 4 nam 2016 
Ba Tnrong Thi Tram Truong ban Bo nhiem ngay 11 thang 4 nam 2016 
Ong Nguyin Ngoc Quang Thanh vien Bo nhiem ngay 30 thang 3 nam 2012 
Ba Nguyen Thi Thiiy Van Thanh vien Bo nhiem ngay 30 thang 3 nam 2012 

Ban Tong Giant doc 
Ho va ten Chuc vu Ngay bo nhiem/tu nhiem 
Ong Lam Van Kiet Tong Giam doc Nghi hmi ngay 01 thang 8 nam 2016 
Ong Cao Thanh Tin Quyen Tong Giam doc Bo nhiem ngay 01 thang 8 nam 2016 
Ong Cao Thanh Tin Tong Giam doc Bo nhiem ngay 15 thing 02 nam 2017 
Ong Vo Thanh Danh Pho Tong Giim d6c Nghi huu ngay 31 thing 5 nam 2016 
Ong Bui Cong Than Pho Tong Giam doc Bo nhiem ngay 06 thing 8 nam 2015 

Dai dien theo phap luat 
Nguoi dai dien theo phap luat cua Cong ty trong nam va cho den thoi diem lap bao cao bao gom: 
Ho va ten Chuc vu Ngay bo nhiem/tu nhiem 
Ong Lam Van Kiet Tong Gi im doc Nghi huu ngay 01 thing 8 nam 2016 
Ong Cao Thanh Tin Quyen Tong Gi im doc Bo nhiem ngay 01 thing 8 nam 2016 
Ong Cao Thanh Tin Tong Giam doc Bo nhiem ngay 15 thing 02 nam 2017 

Kiem toan vien 
Cong ty TNHH Kiem toin va Tu van A&C da dugc chi dinh kiem toin B io cio tai chinh tong hgp cho 
nam tai chinh ket thuc ngay 31 thing 12 nam 2016 cua Cong ty. 

.1 

Trach nhiem cua Ban Tong Giam doc 
Ban Tong Giim doc chiu trich nhiem lap Bio cio tai chinh tong hgp phan inh trung thuc va hgp ly tinh 
hinh tai chinh, ket qua hoat dong kinh doanh va luu chuyen ti^n te cua Cong ty trong nam. Trong viec 
lap Bio cao tai chinh t6ng hgp nay. Ban Tong Gi im doc phai: 
• Chgn lira cic chinh sich ke toin thich hgp va ip dung cac chinh sich nay mot each nhat quin; 
• Thuc hien cic xet doan va cic uoc tinh mot cich hgp ly va than trong; 
• Neu ro cic chuin muc k^ toin ip dung cho Cong ty c6 dugc tuan thu hay khong va tat ca cac sai 

lech trong yeu da dugc trinh bay va g i i i thich trong Bio cio tai chinh tong hgp; 
• Lap Bio cio tai chinh tdng hgp tren co so hoat dong lien tuc trir truong hgp khong the cho ring 

Cong ty se tiep tuc hoat dong lien tuc; 
• Thiet lap va thuc hien he thdng k i lm soit noi bg mot cich hiru hieu nhim han che rui ro co sai sot 

trong yeu do gian Ian hoac nham Ian trong viec lap va trinh bay Bio cao tai chinh tong hgp. 

Ban Tong Gi im d6c dam bao cac so ke toan thich hgp dugc liru giu day du de phan inh tinh hinh tai 
chinh cua Cong ty voi muc do chinh xic hgp ly tai b i t ky thoi diem nao va cic so sich ke toin tuan thu 
che do ke toin i p dung. Ban T6ng Giim d6c cung chiu trich nhiem quan ly cic tai sin cua Cong ty va 
do do da thuc hien cic bien phip thich hgp de ngan chan va phit hien cic hanh vi gian Ian va cic vi 
pham khic. 

Ban Tong Giam doc cam kk da tuan thu cac yeu cau neu tren trong viec lap Bio cio tai chinh tong hgp. 



CONG TY CO PHAN BOT GIAT L IX 
B A O CAP CUA BAN TONG G I A M DOC (tiep theo) 

Phe duyet Bao cao tai chinh 
Ban Tdng Giam d6c phe duyet Bao cao tai chinh tong hgp dinh kem. Bao cao tai chinh tong hgp da 
phan anh trung thuc va hgp ly tinh hinh tai chinh cua Cong ty tai thai diem ngay 31 thang 12 nam 2016, 
cung nhu ket qua hoat dong kinh doanh va tinh hinh luu chuyen ti§n te cho nam tai chinh ket thuc cung 
ngay, phu hgp vai cac Chuan muc Ke toan Viet Nam, Che do Ke toan doanh nghiep Viet Nam va cac 

dinh phap ly c6 lien quan den viec lap va trinh bay Bao cao tai chinh tong hgp. 

Cdiw&iay-ni^Ban Tong Giam doc, 

Cao Thanh Tin 
Tong Giam doc 

Ngay 06 thang 3 nam 2017 



Headquarters : 02 Truong Son St., Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City 
Tel: (84.8) 3 5472972 - Fax: (84.8) 3 5472970 

Branch in Ha Noi : 40 Giang Vo St., Dong Da Dist., Ha Noi City 
Branch in Nha Trang: 18 Tran Khanh D u St., Nha Trang City 
Branch in Can Tho : 15-13 Vo Nguyen Giap St., Can Tho City 
www.a-c.com.vn 

S6: 0111/2017/BCTC-KTTV 

BAO CAO K I E M TOAN DOC LAP 

Kinh gfri: C A C CO DONG, HOI DONG QUAN T R I VA BAN TONG G I A M DOC 
CONG T Y CO PHAN BOT GIAT L I X 

Chung toi da kiem toan Bao cao tai chinh tong hgp kem theo cua Cong ty C6 phin Bot giat Lix (sau 
daygpi tat la "Cong ty"), dugc lap ngay ISthangOl nam 2017, tutrang 07 d6ntrang41, bao gdm Bang 
can doi ke toan tong hgp tai ngay 31 thang 12 nam 2016, Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh tdng 
hgp, Bao cao luu chuyen tien te tong hgp cho nam tai chinh ket thuc cung ngay va Ban thuyit minh 
Bao cao tai chinh tong hgp. 

Trach nhiem cua Ban T6ng Giam doc 
Ban Tong Giam doc Cong ty chiu trach nhiem ve viec lap va trinh bay trung thuc va hgp ly Bao cao tai 
chinh tong hgp cua Cong ty theo cac Chuan muc Ke toan Viet Nam, Che do Ke toan doanh nghiep Vi f t 
Nam va cac quy dinh phap ly co lien quan den viec lap va trinh bay Bao cao tai chinh t6ng hgp va chiu 
trach nhiem ve kiem soat ngi bg ma Ban Tong Giam doc xac dinh la can thiet de dam bao cho viec lap 
va trinh bay Bao cao tai chinh tong hgp khong co sai sot trgng yeu do gian Ian hoac nham Ian. 

Trach nhiem cua Kiem toan vien 
Trach nhiem cua chung toi la dua ra y kien ve Bao cao tai chinh tong hgp dua tren ket qua ciia cugc 
kiem toan. Chung toi da tien hanh kiem toan theo cac Chuan muc Kiem toan Viet Nam. Cac chuan muc 
nay yeu cau chiing toi tuan thii chuan muc va cac quy dinh ve dao due nghe nghiep, lap ke hoach va 
thuc hien cugc kiem toan de dat dugc su dam bao hgp ly ve viec lieu Bao cao tai chinh tong hgp ciia 
Cong ty C O con sai sot trgng yeu hay khong. 

Cong viec kiem toan bao gom thuc hien cac thu tuc nham thu thap cac bing chung kiem toan \k cac s6 
lieu va thuyet minh tren Bao cao tai chinh tong hgp. Cac thii tuc kiem toan dugc lira chgn dua tren xet 
doan ciia kiem toan vien, bao gom danh gia rui ro co sai sot trgng yeu trong Bao cao tai chinh tdng hgp 
do gian Ian hoac nham Ian. Khi thuc hien danh gia cac rui ro nay, kiem toan vien da xem xet ki lm soat 
ngi bg ciia Cong ty lien quan din viec lap va trinh bay Bao cao tai chinh t6ng hgp trung thuc, hgp ly 
nham thiet ke cac thii tuc kiem toan phu hgp voi tinh hinh thuc te, tuy nhien khong nhim muc dich dua 
ra y kien ve hieu qua ciia kiem soat ngi bg ciia Cong ty. Cong viec kiem toan cung bao gdm danh gia 
tinh thich hgp ciia cac chinh sach ke toan dugc ap dung va tinh hgp ly cua cac uoc tinh k l toan cua Ban 
Tong Giam doc cilng nhu danh gia viec trinh bay tong the Bao cao tai chinh tong hgp. 

Chiing toi tin tuong rang cac bang chung kiem toan ma chiing toi da thu thap dugc la day dii va thich 
hgp lam co so cho y kien kiem toan cua chiing toi. 

BAKER TILLY 
A&C 
CONG TY TNHH KEEM TOAN VA TlT VAN A&C 
A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD. > 

^ '.r. ir.depeniteii! member o( 

B A K E R T I L L Y 
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BAO CAP KIEM TOAN (tiip theo) 

Ykien cua Kiem toan vien 
Theo y kien cua chiing toi, Bao cao tai chinh tong hop da phan anh trung thuc va hop ly, tren cac khia 
canh trong yeu tinh hinh tai chinh ciia Cong ty Co phan Bot giat Lix tai ngay 31 thang 12 nam 2016, 
cung nhu ket qua hoat dong kinh doanh va tinh hinh luai chuyen tien te cho nam tai chinh ket thiic cung 
ngay, phii hgp voi cac Chuan muc Ke toan Viet Nam, Che do Ke toan doanh nghiep Viet Nam va cac 
quy dinh phap ly co lien quan den viec lap va trinh bay Bao cao tai chinh tong hgp. 

Cong ty T Tu-van A&C 

Nguyen Minh Tr i - Pho Tong Giam doc 
SS Gidy CNDKHN kiim toan: 0089-2013-008-1 

Le Thj Thu Nga - Kiem toan vien 
S6Gi4' CNDKHN kiSm toan: 1182-2013-008-1 

TP. Ho Chi Minh, ngay 06 thang 3 nam 2017 

B A K E R T I L L Y 
[NTERNATIONAL 



CONG TY CO PHAN BOT GIAT L IX 
Dia ciii: S6 03, ducmg s6 02, Khu ph6 4, phuong Linh Trung, quan Thu Due, TP. H6 Chi Minh, Viet Nam. 
BAO CAO TAI CHINH TONG HOP 
Cho nam tai chinh kit thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 

BANG CAN DOI K E TOAN TONG HOP 
Tai ngay 31 thang 12 nam 2016 

Don vi tinh: VND 

Ma Thuyet 
So cuoi nam CHI TIEU s6 minh So cuoi nam 

A - TAI SAN NGAN HAN 100 418.998.169.292 

I . Tien va cic khoan tirorng duang tien 110 V. l 128.261.720.839 
1. Tian 111 8.261.720.839 
2. Cac khoan tuong duong ti6n 112 120.000.000.000 

I I . Bau ty t^ i chinh ngan han 120 -
1. Chung khoan kinh doanh 121 
2. Du phong giam gia chung khoan kinh doanh 122 -
3. Bku tu nim giil d6n ngay dao han 123 -

m. CSc khoSn phai thu ngSn han 130 108.071.350,672 
1. Phai thu ngan han cua khach hang 131 V.2 105.475.004.734 
2. Tra trudc cho nguai ban ngin han 132 V.3 1.559.399.625 
3. Phai thu n6i bo ngan han 133 -
4. Phai thu theo tiln dp k l hoach hgp d6ng xay dung 134 
5. Phai thu ve cho vay ngan han 135 -
6. Phai thu ngin han khac 136 V.4 1.036.946.313 
7. Du ph6ng phai thu ngan han kh6 d6i 137 -
8. Tai san thilu chb xu ly 139 

IV. Hang ton kho 140 139.426.422.610 
1. H^ng t6n kho 141 V.5 139.426.422.610 
2. Dir ph6ng giam gia hang tdn kho 149 -

V. Tai san ngSn han khac 150 43.238.675.171 
1. Chi phi tra truac ngan han 151 V.6a 11.252.000 
2. Thul gia tri gia tang dugc khSu tru 152 43.227.423.171 
3. Thul va cac khoan khac phai thu Nha nude 153 -
4. Giao djch mua ban lai trai phi6u Chinh phii 154 -
5. Tai san ngan han khac 155 -

So dau nam 

527.500.067.126 

245.600.303.279 
20.600.303.279 

225.000.000.000 

102.126.308.644 
86.381.673.230 
14.598.731.993 

1.145.903.421 

146.630.824.109 
146.630.824.109 

33.142.631.094 
320.985.724 

32.821.645.370 

Bao cao nay phdi dieac doc ciing v&i Ban thuyit minh Bao cao tai chinh tong h(ip 7 



CONG TY CO PHAN BOT GIAT L IX 
Dia chi: S6 03, ducmg s6 02, Khu ph6 4, phucmg Linh Trung, quan Thu Due, TP. H6 Chi Minh, Viet Nam. 
BAO CAO TAI CHINH TONG HQP 
Cho nam tai chinh ket thiic ngay 31 thang 12 nam 2016 
Bang can dot ke toan tong h9"p (tiep theo) 

C H I T I E U 

B- T A I S A N D A I H A N 

M3 Thuyet 
so minh 

200 

So cuoi nam 

361.511.614,089 

So dau nSm 

264.601.973.094 

I. Cic khoan phai thu dai han 
1. Phai thu dai han ciia khach hang 
2. Tra truac cho nguai ban dai han 
3. Von kinh doanh a dan vi true thuoc 
4. Phai thu noi bo dai han 
5. Phai thu v6 cho vay dai han 
6. Phai thu dai han khac 
7. Du phong phai thu dai han kho doi 

II. T^i san c6 dinh 
1. Tai san co dinh hiiu hinh 

Nguyen gia 
Gia tri hao mon lOy ke 

2. Tai san c6 dinh thue tai ehinh 
Nguyen gia 
Gid tri hao mon lOy ke 

3. Tai san C O dinh vo hinh 
Nguyen gid 
Gid trf hao mon lOy ke 

III. Bat dOng san dau tu-
Nguyen gia 
Gia tri hao mon luy k6 

IV. Ti i s§n dô  dang dai han 
1. Chi phi san xuit, kinh doanh do dang dai han 
2. Chi phi xay dung ea ban da dang 

V. Dau tu- tai chinh dat han 
1. Dau tu vao cong ty con 
2. DIu tu vao eong ty lien doanh, li€n ket 
3. Dau tu gop v6n vao don vj khac 
4. Dir phong diu tu tai chinh dai han 
5. Dau tu nam giu den ngay dao han 

VI. Tai san dai han khac 
1. Chi phi n-a tnrdc dai han 
2. Tai san thu6 thu nhap hoSn lai 
3. Thiat bj, vat Ui, phu tiing thay thi dai han 
4. Tai san dai han khac 

T 6 N G C Q N G TAI SAN 

210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
219 

220 
221 
222 
22$ 
224 
225 
226 
221 
228 
229 

230 
231 
232 

240 
241 
242 

250 
251 
252 
253 
254 
255 

260 
261 
262 
263 
268 

270 

V.7 

V.8 

V.9 

V.6b 
V.IO 

280.464.925.968 
248.936.473.427 
360.239.332.097 

(111.302.858.670) 

31.528.452.541 
37.912.696.300 
(6.384.243.759) 

55.000.000.000 

55.000.000.000 

26.046.688.12 
22.001.370.62 
4.045.317.500 

780.509.783.38 

187.880.253.755 
155.539.254.586 

253.470.919.726 
(97.931.665.140) 

32.340.999.169 
37.912.696.300 
(5.571.697.131) 

409.560.663 

409.560.663 

55.000.000.000 

55.000.000.000 

21.312.158.676 
17.048.064.473 
4.264.094.203 

792.102.040.220 

Bao cao nay phdi die^rc doc ciing v&i Bdn thuyit minh Bao cdo tai chinh tong h(jp 8 



CONG TY CO PHAN BOT GIAT L IX 
0ja chi: S6 03, duong s6 02, Khu ph6 4, phucmg Lmh Trung, quan Thii Due, TP. H6 Chi Mmh, Viet Nam. 
BAO CAO T A I CHINH TONG HOP 
Cho nam tai chinh kit thiic ngay 31 thang 12 nam 2016 
Bang can doi ke toAn tong hop (tilp theo) 

M3 Thuyet 
CHi TIEU s6 minh So cuoi nam S6 dau nam 

C - Ngr PHAI TRA 300 329.342.675.377 339.341.802.127 

I. N^- ng3n han 310 301.409.640.926 301.428.517.950 
1. Phai tra nguoi ban ngan han 311 V . lla,c 140.359.985.705 90.121.438.746 
2. Nguoi mua tra tien truac ngin han 312 V.12 12.096.751.463 3.025.060.373 
3. Thul va cac khoan phai nop Nha nu6c 313 V.13 13.442.783.448 27.526.730.960 
4. Phai tra nguai lao dong 314 V.14 39.448.206.864 41.949.305.226 
5. Chi phi phai tra ngan han 315 V.15 11.889.095.072 19.382.246.378 
6. Phai tra noi bo ngan han 316 - -
7. Phai tra theo tiln do k l hoach hop d6ng xay dung 317 - -
8. Doanh thu chua thirc hien ngan han 318 - -
9. Phai tra ngin han khac 319 V.16a,c 6.383.417.936 1.905.606.909 
10. Vay va nof thue tai chinh ngan han 320 V.17 71.657.556.080 111.111.864.900 
11. Du phong phai tra ngin han 321 - -
12. Quy khen thuong, phiic lgi 322 V.18 6.131.844.358 6.406.264.458 
13. Qu>* binh 6n gia 323 - -
14. Giao dich mua ban lai trai philu Chinh phu 324 -
II. Ny dai han 
1. Phai tra ngu^ ban dai han 
2. Nguai mua tra tiln tru6c dai han 
3. Chi phi phai tra dai han 
4. Phai tra noi bp \h v6n kinh doanh 
5. Phai tra noi bp dai han 
6. Doanh thu chua thuc hien dai han 
7. Phai tra dai han khac 
8. Vay va no thue tai chinh dai han 
9. Trai philu chuyen d6i 
10. Cdphiluuudai 
11. Thue thu nhap hoSn lai phai tra 
12. Du phong phai tra dai han 
13. Quy phat triln khoa hpc va cong nghe 

330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 

V.llb.c 23.544.983.601 

V.16b,c 4.388.050.850 

33.552.983.601 

4.360.300.576 

Bao cdo nay phdi dufrc SQC ciing vai Bdn thuyit minh Bdo cdo tai chinh tong hpp 9 



CONG TY CO PHAN BOT GIAT L IX 
Dia ciii: S6 03, ducmg s6 02, Kliu pli6 4, phucmg Linh Trung, quan Thu Due, TP. H6 Chi Minh, Viet Nam. 
BAO CAO TAI CHINH TONG HOP 
Cho nSm tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
Bang can d6i k l toin t6ng hgp (ti6p theo) 

Ma Thuyit 
CHi TIEU s6 minh So cuoi nam So dau nSm 

D- VONCHUSdHUtJ 400 451.167.108.004 452.760.238.093 

I. Von chu so- huu 410 451.167.108.004 452.760.238.093 
1. Von gop cua chu so hihi 411 V.19 324.000.000.000 216.000.000.000 
- Co phieu pho thong co quyen bieu quyet 4Ua 324.000.000.000 216.000.000.000 

- Co phieu iru dai 411b 
2. Thang du v6n c6 phin 412 -
3. Quy6n chpn chuyin d6i trai philu 413 -
4. Von khac cua chu so hiJu 414 
5. Co phieu quy 415 
6. Chenh lech danh gia lai tai san 416 
7. Chenh lech ty gia h6i doai 417 -
8. Quy dau tu phat tri6n 418 V.19 6.343.199.015 60.329.733.015 
9. Quy ho tro sip xip doanh nghiep 419 -
10. Quy khae thuoc v6n chu so huu 420 - -
11. Lga nhuan sau thue chua phan phoi 421 V.19 120.823.908.989 176.430.505.078 
- Lai nhuan sau thue chua phan phoi 

luy ke den cuoi ky truac 421a 28.312.550.078 176.430.505.078 

- Lai nhuan sau thue chua phan phdi ky nay 421b 92.511.358.911 -
12. Ngu6n v6n diu tu xay dung ea ban 422 - -

11. Ngu6n kinh phf \k quy khac 430 - -
1. Ngu6n kinh phi 431 • -
2. Nguon kinh phi da hinh thanh tai san c6 dinh 432 -

TONG CONG NGUON V6N 440 780.509.783.381 792.102.040.220 

Pham Thi Kim Hong Doan Thj Tam Cao Thanh Tin 
Ngu-Ml̂ p Ke toan tru-oTig T6ng Giam doc 

Bdo cdo nay phdi Au(?c 3QC cung v&i Bdn thuyit minh Bdo cdo tai chinh tong hprp 10 



CONG T Y CO PHAN BOT GIAT L IX 
Dia chi: S6 03, duong s6 02, Khu ph6 4, phucmg Linh Trung, quan Thu Due, TP. H6 Chi Mmh, Viet Nam. 
BAO CAO TAI CHINH TONG HOP 
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nSm 2016 

BAO CAO K E T QUA HOAT DONG KINH DOANH TONG HOP 
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 

Domvitinh: VND 

CHI TIEU 
Ma Thuyit 

1. Doanh thu bAn hkng vk cung cap djch vu 

2. Cac khoan giam trir doanh thu 

3. Doanh thu thuan ve ban ĥ ng va cung cip djch vu 10 

4. Gia v6n hang ban 

5. Lgi nhuan ggp ve b&n hang va cung cap djch vu 

6. Doanh thu hoat dgng tai chinh 

7. Chi phj tai chfnh 

Trong d6: chi phi lai vay 

8. Chi phf ban hang 

9. Chi phJ quan ly doanh nghiep 

10. Lgi nhuSn thuan tir hoat dong kinh doanh 

11. Thu nhap khac 

12. Chi phi khac 

13. Lgi nhuan khac 

14. T6ng lg*i nhuan ke toan truo-c thul 

15. Chi phf thue thu nhap doanh nghiep hif n hanh 

16. Chi phf thue thu nhSp doanh nghiep hoan lai 

17. Lgi nhuan sau thue thu nhap doanh nghifp 

18. Lai ca ban tren c6 philu 

19. Lai suy giam tr£n c6 philu 

s6 minh Nam nay Nam tru-dc 

01 V L l 1.986.047.243.323 1.780.132.883.705 

02 VL2 32.743.275.482 22.828.140.584 

10 1.953.303.967.841 1.757.304.743.121 

11 VL3 1.549.219.647.828 1.384.712.285.372 

20 404.084.320.013 372.592.457.749 

21 VI.4 9.371.134.241 10.326.699.234 

22 
23 

VL5 5.235.001.334 
4.479.770.921 

4.232.666.940 
1.344.922.275 

25 VI.6 189.734.076.254 153.509.604.142 

26 VL7 39.386.676.550 45.900.947.627 

30 179.099.700.116 179.275.938.274 

31 VI.8 19.012.708.068 54.114.953.756 

32 VI.9 40.167.325 367.297.896 

40 18.972.540.743 53.747.655.860 

50 198.072.240.859 233.023.594.134 

51 V.13 40.542.105.245 52.978.708.846 

52 V.IO 218.776.703 (1.333.202.255) 

60 157.311.358.911 181.378.087.543 

70 VLIO 4.467 5.027 

71 VLIO 4.467 5.027 

Minh, ISthangOl nam2017 

Pham Thj Kim Hong 
Ngu-oi lap 

Bdo cdo nay phdi duffc dpc ciing v&i Bdn thuyit minh Bdo cdo tai chinh tong hf/p 

Doan Thi Tam 
Ke toan tru-OTng 

Cao Thanh Tin 
Tong Giam doc 
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CONG TY CO PHAN BOT GIAT L IX 
Dja chi: S6 03, duong s6 02, Khu ph6 4, phucmg Linh Trung, quan Thu Due, TP. Ho Chi Minh, Viet Nam. 
BAO CAO TAI CHINH TONG HOP 
Cho nam tai ehinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 

BAO CAO LlTU CHUYEN TIEN T E TONG HOT 
(Theo phu-ong phap gian tiep) 

Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 

Don vj tinh: VND 

Ma Thuyit 
CHI TIEU s6 minh Nam nay Nam triro'c 

I. Liru chuyen tien tir hoat dong kinh doanh 

h Lgi nhu^n trir&c thue 01 198.072.240.859 233.023.594.134 
2. Bieu chinh clio cac khoan: 
- Khau hao tai san e6 dinh va b4t dong san d^u tu 02 V.7, V.8 22.614.715.473 17.616.815.283 
- Cac khoan du phong 03 -
- Lai, lo chenh leeh ty gia hoi doai cio danh gia lai 

cac khoan mue tien te co goc ngoai te 04 VL5 111.240.094 565.704.316 

- Lai, 16 tu hoat dong dau tu 05 VI.4, V.-i (8.696.487.679) (8.683.075.028) 
- Chi phi lai vay 06 VI.5 4.479.770.921 1.344.922.275 
- Cae khoan dieu chinh khae 07 - -

Lgi nhuan tit hoat dong kinh doanh 
trit&c thay doi von luu dgng 08 216.58L479.668 243.867.960.980 

- Tang, giam cac khoan phai thu 09 (30.190.857.736) 12.623.272.345 

- Tang, giam hang t6n kho 10 7.204.401.499 (26.403.866.849) 
- Tang, giam cac khoan phai tra 11 5.450.563.893 40.022.324.909 
- TSng, giam chi phi tra truac 12 (4.643.572.424) 51.595.753 
- Tang, giam chung khoan kinh doanh 13 - -
- Tien lai vay da tra 14 (560.607.233) (1.005.320.749) 
- Thul thu nhap doanh nghiep da nop 15 V.13 (55.409.013.121) (36.400.311.632) 
- Tien thu khac tu hoat dong kinh doanh 16 - -
- Tiln chi khac cho hoat dong kinh doanh 17 V.18 (18.774.269.100) (9.322.478.492) 

Luu chuyen tien thuan tit hoat dgng kinh doanh 20 119.658.125.446 223.433.176.265 

XL Lu-u chuyen tien tir hoat dgng dau tvt 

1. Tien chi de mua sam, xay dung tai san co dinh va 
cac tai san dai han khac 21 (66.213.214.845) (36.071.740.696) 

2. Tiln thu tu thanh ly, nhugng ban tai san c6 dinh va 
eac tai san dai han khac 22 VL8 854.854.899 281.354.546 

3. Tien chi cho vay, mua cac cong cu ng cua 
don vj khac 23 -

4. Tiln thu h6i cho vay, ban lai cac cong cu ng cua 
don vj khac 24 - 35.000.000.000 

5. Tiln chi dau tu gop v6n vao don vj khac 25 - (55.000.000.000) 
6. Tiln thu hoi dau tu gop v6n vao don vi khae 26 - -
7. Tien thu lai eho vay, co tuc va lgi nhuan dugc chia 27 V.4, VI.4 8.182.766.113 8.334.393.800 

Litu chuyen tien thuan tit hoat dgng dau tw 30 (57.175.593.833) (47.455.992.350) 

ONG 

Bao cao nay phai du<;c dqc citng vai Bdn thuyit minh Bdo cdo tai chinh tong h(rp 12 



CONG TY CO PHAN BOT GIAT L IX 
Dja chi: S6 03, ducmg s6 02, Khu ph6 4, phucmg Linh Trung, quan Thu Due, TP. H6 Chi Minh, Viet Nam. 
BAO CAO TAI CHINH TONG HOP 
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 . ' • 
Bao cao Iiru chuyen tien t| tong hop (tiep theo) 

Ma Thuyet 
CHI TIEU s6 minh Nam nay Nam tru-o-c 

III. Lull chuyen tien tu- hoat dong tai chinh 

1. Tiln thu tu phat hanh c6 philu, nhan v6n gop cua 
chu so huu 31 -

2. Tien tra lai von gop cho cac chu so hiJu, mua lai 
e6 phieu cua doanh nghiep da phat hanh 32 - -

3. Tien thu tu di vay 33 V.17 142.007.524.508 254.536.567.425 
4. Ti6n tra ng g6c vay 34 V.17 (181.436.218.759) (219.589.182.365) 
5. Tien tra ng goc thue tai chinh 35 - -
6. C6 tuc, \gi nhuan da tra eho chu so hihi 36 V.19 (140.400.000.000) (86.400.000.000) 

Liru chuyen tien thuan tir hoat dgng tai chinh 40 (179,828.694,251) (51.452.614.940) 

Lu-u chuyin tiln thuan trong nam 50 (117.346.162.638) 124.524.568.975 

Tien tu-ong du-ong tien dau nam 60 V . l 245.600.303.279 121.087.860.324 

Anh huong cua thay doi ty gia hoi doai quy doi ngoai te 61 7.580.198 (12.126.020) 

Tien tu-tfng du-ong tien cuoi nam 70 V . l 128.261.720.839 245.600.303.279 

Pham Thi Kim Hong Doan Thi Tam Cao Thanh Tin 
Ngu-M l̂ p Ke toan tru-ong T6ng Giam doc 

Bdo cdo nay phdi du^c dQC ciing v&i Bdn thuyit minh Bdo cdo tai chinh tdng App 13 



CONG TY CO PHAN BOT GIAT LIX 
Dia chi: S6 03, ducmg s6 02, Khu ph6 4, phucmg Linh Trung, quan Thu Due, TP. H6 Chi Minh, Viet Nam. 
BAO CAO TAI CHINH TONG HOP 
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 

BAN T H U Y E T MINH BAO CAO TAI CHINH TONG HOP 
Cho nam tai chinh kk thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 

L DAC D I E M HOAT DONG 

1. Hinh thirc sff hiru von 
Cong ty Co phan Bot giat Lix (sau day goi tat la "Cong ty") la cong ty c6 phin. 

2. Linh vuc kinh doanh 
Lmh vuc kinh doanh cua Cong ty la san xuat cong nghiep va kinh doanh thucmg mai. 

3. Nganh nghe kinh doanh 
Hoat dong kinh doanh chinh ciia Cong ty la: San xuat chat tay rua tong hgp va my pham; San xuat 
va kinh doanh cac loai hoa chat (tru hoa chat co tinh doc hai manh), bao bi; kinh doanh xuat nhap 
khau. 

4. Chu ky san xuat, kinh doanh thong thwo'ng 
Chu ky san xuat kinh doanh thong thuong cua Cong ty khong qua 12 thang. 

5. Dac diem hoat dong cua Cong ty trong nam co anh huoTig den Bao cao tai chinh tong hyp 
Lgi nhuan cua Cong ty giam so voi nam truac la do nam truac Cong ty nhan dugc tikn h6 trg di 
dai Chi nhanh Ha Ngi vai so tien la 53.000.000.000 VND (nam nay la 18.000.000.000 VND). 

6. Cau true Cong ty 
Cac dent vi true thuoc khong co tir each phap nhan hach toan phu thuoc 
Ten dan vi Dja chi 
Chi nhanh Ha Ngi So 233 duong Nguyin Trai, phuong Thuong Dinh, quan 

Thanh Xuan, TP. Ha Ngi 
Chi nhanh Binh Duong A-6, A-12, Khu cong nghiep Dai Dang, P.Phu Tan, TP.Thu 

D i u Mot, tinh Binh Duong. 
Chi nhanh Bic Ninh L6 I I - L l , Khu cong nghiep Que Vo 2, xa Nggc Xa, huyen \-^; 

Qui Vo, tinh Bic Ninh 
Van phong dai dien tai TP.HCM LD-02.05, toa nha Lexington, 67 Mai Chi Thg, phuong An'^ji 

Phu, Quan 2, TP. H6 Chi Minh 

7. Nhan vien 
Tai ngay k 
nhan vien). 
Tai ngay k6t thiic nam tai chinh Cong ty co 1.040 nhan vien dang lam viec (s6 diu nam la 1.176 

11. NAM TAI CHINH, DON V I T I E N T E SU* DUNG TRONG K E TOAN 

1. Nam tai chinh 
Nam tai chinh cua Cong ty bat diu tu ngay 01 thang 01 va ket thiic vao ngay 31 thang 12 hang 
nam. 

2. Dtfn vi tien te sur dung trong ke toan 
Don vi ti8n te su dung trong k% toan la Dong Viet Nam (VND) do phan Ion cac nghiep vu dugc 
thuc hien bing don vi tien te VND. 

Ban thuyit minh nay Id rngt bQ phan hgp thanh va phdi dupe dgc ciing voi Bdo cdo tai chinh long h(;rp 14 



CONG TY CO PHAN BOT GIAT L IX 
Dia chi: S6 03, ducmg s6 02, Khu ph6 4, phuong Linh Trung, quan Thu Due, TP. H6 Chi Minh, Viet Nam. 
BAO CAO TAI CHINH TONG HOP 
Cho nam tai chinh kit thiic ngay 31 thang 12 nam 2016 . - . 
Ban thuyet minh Bao cao tai chinh tdng hap (tilp theo) 

ni. CHUAN Mirc vA CHE DO K E TOAN AP DUNG 

1. Che do ke toan ap dung 
Cong ty ap dung cac Chuin muc K8 toan Viet Nam, Chi do Ke toan doanh nghiep Viet Nam dugc 
ban hanh theo Thong tu so 200/2014/TT-BTC ngay 22 thang 12 nam 2014 va cac Thong tu huong 
dan thuc hien Chuan muc ke toan cua Bg Tai chinh trong viec lap va trinh bay Bao cao tai chinh 
t6nghgp. 

• -* 

2. Tuyen bo ve viec tuan thu Chuan mirc ke toan va Che do ke toan 
Ban Tong Giam doc dam bao da tuan thii yeu cau cua cac Chuan muc Ke toan Viet Nam, Che do 
Ke toan doanh nghiep Viet Nam dugc ban hanh theo Thong tu s5 200/2014/TT-BTC ngay 22 
thang 12 nam 2014 ciing nhu cac thong tu huong dan thuc hien Chuan muc ke toan cua Bg Tai 
chinh trong viec lap va trinh bay Bao cao tai chinh tong hgp. 

IV. C A C CHINH SACK KE TOAN AP DUNG . 

1. C<y so* lap Bao cao tai chinh :. 
Bao cao tai chinh dugc lap tren co so k8 toan d6n tich (trir cac thong tin lien quan din cac lu6ng 
tien). 

Cac don vi true thugc hinh thanh bg may ke toan rieng, hach toan phu thuoc. Bao cao tai chinh 
tong hgp ciia toan Cong ty dugc lap tren co so tong hgp Bao cao tai chinh cua cac dcm vi true 
thugc. Doanh thu va so du gifta cac don vi true thugc dugc loai tru khi lap Bao cao tai chinh tong 
hop. 

2. Cac giao dich bang ngoai te 
Cac giao dich phat sinh bing ngoai te dugc chuyen doi theo ty gia tai ngay phat sinh giao dich. So 
du cac khoan muc t i ln te co goc ngoai te tai ngay k i t thiic nam tai chinh dugc quy d6i theo ty gia 
tai ngay nay. 

Chenh lech ty gia phat sinh trong ky tu cac giao djch bang ngoai te dugc ghi nhan vao doanh thu 
hoat dgng tai chinh hoac chi phi tai chinh. Chenh lech ty gia do danh gia lai cac khoan muc tien te 
C O goc ngoai te tai ngay ket thiic nam tai chinh sau khi bu trir chenh lech tang va chenh lech giam 
dugc ghi nhan vao doanh thu boat dgng tai chinh hoac chi phi tai chinh. 

Ty gia su dung d l quy d6i cac giao dich phat sinh bing ngoai te la ty gia giao dich thuc ti tai thoi 
di lm phat sinh giao dich. Ty gia giao dich thuc t l d6i voi cac giao dich bing ngoai te dugc xac 
dinh nhu sau: 
• Doi vai hgp dong mua ban ngoai te (hgp dong mua ban ngoai te giao ngay, hgp dong ky han, 

hgp dong tuong lai, hgp dong quyen chgn, hgp dong hoan doi): ty gia ky ket trong hgp dong 
mua, ban ngoai te giua Cong ty va ngan hang. 

• D6i voi cac khoan gop von hoac nhan von gop: ty gia mua ngoai tg cua ngan hang noi Cong ty 
mo tai khoan de nhan v6n ciia nha diu tu tai ngay gop von. 

• D6i vai ng phai thu: ty gia mua ngoai te ciia ngan hang thuong mai noi Cong ty chi dinh khach 
hang thanh toan tai thoi diem giao dich phat sinh. 

• Doi voi ng phai tra: ty gia ban ngoai te ciia ngan hang thuong mai nai Cong ty du kien giao 
dich tai thai diem giao dich phat sinh. 
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CONG TY CO PHAN BOT GIAT L IX 
Dia chi: S6 03, duong s6 02, khu ph6 4, phuong Linh Trung, quan Thu Due, TP. H6 Chi Minh, Viet Nam. 
BAO CAO TAI CHINH TONG HOP 
Cho nam tai chinh kit thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
Ban thuyit minh Bao cao tai chinh t6ng hgp (tilp theo) 

• Doi vai cac giao dich mua sim tai san hoac cac khoan chi phi dugc thanh toan ngay bang ngoai 
te (khong qua cac tai khoan phai tra): ty gia mua ngoai te cua ngan hang thuong mai noi Cong 
ty thuc hien thanh toan, 

Ty gia su dung de danh gia lai so du cac khoan muc tien te co goc ngoai te tai ngay ket thuc nam 
tai chinh dugc xac dinh theo nguyen tac sau: 
• Doi voi cac khoan ngoai te gui ngan hang: ty gia mua ngoai te cua ngan hang noi Congty mo 

tai khoan ngoai te. 
• Doi voi cac khoan muc tien te co goc ngoai te dugc phan loai la tai san khac: ty gia mua ngoai 

te cua Ngan hang Thuong mai C6 phan Cong thuong Viet Nam (Ngan hang Cong ty thuong 
xuyen co giao dich). 

• Doi voi cac khoan muc tien te co goc ngoai te dugc phan loai la ng phai tra: ty gia ban ngoai te 
cua Ngan hang Thuong mai Co phan Cong thuong Vigt Nam (Ngan hang Cong ty thuong 
xuyen co giao dich). 

3. Tien va cac khoan taong duong tiln 
Tien bao gom tien mat va tien gui ngan hang khong ky han. Cac khoan tuong duong tien la cac 
khoan dau tu ngan han co thoi han thu hoi khong qua 03 thang ke tu ngay dau tu, co kha nang 
chuyen doi de dang thanh mot lugng tien xac dinh va khong co rui ro trong viec chuyen doi thanh 
tien tai thoi diem bao cao. 

4. Cac khoan dau tu tai chinh 
Cac khoan dau tu vao cong ty lien kit 
Cong ty lien ket la doanh nghiep ma Cong ty co anh huong dang ke nhung khong co quyen kiem 
soat doi voi cac chinh sach tai chinh va boat dgng. Anh huong dang ke the hien o quyen tham gia 
vao viec dua ra cac quyet dinh ve chinh sach tai chinh va hoat dgng cua doanh nghiep nhan dau tu 
nhung khong kiem soat cac chinh sach nay. 

Khoan dau tu vao cong ty lien ket dugc ghi nhan ban dau theo gia goc, bao gom gia mua hoac 
khoan gop v6n cong cac chi phi lien quan true ti6p den viec dau tu. Truong hgp dau tu bing tai san 
phi t i ln te, gia phi khoan diu tu dugc ghi nhan theo gia tri hgp ly cua tai san phi t i ln te tai thoi 
diem phat sinh. 

Co tuc va lgi nhuan cua cac ky truoc khi khoan dau tu dugc mua dugc hach toan giam gia tri cua 
chinh khoan dau tu do. Co tuc va lgi nhuan cua cac ky sau khi khoan dau tu dugc mua dugc ghi 
nhan doanh thu. Co tixc dugc nhan bing co phieu chi dugc theo doi so lugng co phieu tang them, 
khong ghi nhan gia tri co phieu nhan dugc. 

Du phong ton that cho cac khoan dau tu vao cong ty lien ket dugc trich lap khi cong ty lien ket bj 
16 voi muc trich lap bang chenh lech giira von gop thuc te cua cac ben tai cong ty lien ket va von 
chu so huu thuc co nhan voi ty le gop yon ciia Cong ty so voi t6ng s6 von gop thuc te cua cac ben 
tai cong ty lien ket. Neu cong ty lien ket la doi tuong lap Bao cao tai chinh hgp nhat thi can cu de 
xac dinh du phong ton that la Bao cao tai chinh hgp nhat. 

Tang, giam so du phong ton that diu tu vao cong ty lien ket cin phai trich lap tai ngay k i t thiic 
nam tai chinh dugc ghi nhan vao chi phi tai chinh. 
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CONG TY CO PHAN BOT GIAT L IX 
Dia chi: S6 03, duong s6 02, Khu ph6 4, phucmg Linh Trung, quan Thu Due, TP. H6 Chi Mmh, Viet Nam. 
BAO CAO TAI CHINH TONG HOP 
Cho nam tai chinh kSt thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
Ban thuyet minh Bao cao tai chinh tong hop (tiep theo) 

5. Cac khoan phai thu 
Cac khoan ng phai thu dugc trinh bay theo gia tri ghi so tru di cac khoan du phong phai thu kho 
doi. 

Viec phan loai cac khoan phai thu la phai thu khach hang va phai thu khac dugc thuc hien theo 
nguyen tac sau: 
• Phai thu cua khach hang phan anh cac khoan phai thu mang tinh chat thuong mai phat sinh tu 

giao dich co tinh chat mua - ban giira Cong ty va nguoi mua la dcm vi dgc lap voi Cong ty. 
• Phai thu khac phan anh cac khoan phai thu khong co tinh thucmg mai, khong lien quan den 

giao dich mua - ban. 

Du phong phai thu kho doi dugc lap cho tirng khoan ng phai thu kho doi can cu vao tuoi ng qua 
han cua cac khoan ng hoac du kien muc ton that co th i xay ra, cu th i nhu sau: 
• Doi vai ng phai thu qua ban thanh toan: 

30% gia tri doi voi khoan ng phai thu qua han tu tren 06 thang den duoi 01 nam. 
- 50% giatrid6i vai khoan ng phai thu qua ban tir 01 nam din duoi 02 nam. 
- 70% gia tri d6i voi khoan ng phai thu qua han tu 02 nam din duc î 03 nam. 

100% gia tri doi vai khoan ng phai thu qua han tu 03 nam tro len. 
• Doi voi ng phai thu chua qua ban thanh toan nhung kho co kha nang thu hoi: can cu vao du 

kien muc ton that de lap du phong. 

Tang, giam s6 du du phong ng phai thu kho doi cin phai trich lap tai ngay ki t thuc nam tai chinh 
dugc ghi nhan vao chi phi quan ly doanh nghiep. 

6. Hang ton kho 

Hang t6n kho dugc ghi nhan theo gia thip hon giua gia g6c va gia tri thuin c6 the thuc hien dugc. 

Gia g6c hang t6n kho dugc xac dinh nhu sau: 
• Nguyen vat lieu, hang hoa: bao g6m chi phi mua va cac chi phi lien quan true tiep khac phat 

sinh d l C O dugc hang ton kho 6 dia diem va trang thai hien tai. 
• Chi phi san xuit kinh doanh da dang: chi bao g6m chi phi nguyen vat lieu chinh. 
• Thanh pham: bao g6m chi phi nguyen vat lieu, nhan cong true t i lp va chi phi san xuat chung 

C O lien quan true t i lp dugc phan b6 dya tren muc do hoat dgng binh thuong. 

Gia xuat kho dugc tinh theo phuong phap binh quan gia quyen va dugc hach toan theo phuong 
phap ke khai thuong xuyen. 

Gia tri thuin co th i thuc hien dugc la gia ban uoc tinh cua hang t6n kho trong ky san xuit, kinh 
doanh binh thucmg trir chi phi uoc tinh d l hoan thanh va chi phi uac tinh cin thilt cho viec tieu thu 
chung. 

Du phong giam gia hang t6n kho dugc lap cho tung mat hang t6n kho co gia g6c Ian ban gia tri 
thuin C O th i thuc hien dugc. Tang, giam so du du phong giam gia hang ton kho cin phai trich lap 
tai ngay k i t thuc nam tai chinh dugc ghi nhan vao gia von hang ban. 

"1 
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CONG TY CO PHAN BOT GIAT L IX 
Dja chi: S6 03, ducmg s6 02, Khu ph6 4, phucmg Linh Trung, quan Thu Due, TP. H6 Chi Minh, Viet Nam. 
BAO CAO TAI CHINH TONG HOP 
Cho nam tai chinh k6t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
Ban thuyet minh Bao cao tai chinh tong hyp (tiep theo) 

7. Chi phi tra triro'c 
Chi phi tra truac bao gom cac chi phi thuc te da phat sinh nhung co lien quan den ket qua hoat 
dong san xuat kinh doanh cua nhieu nam tai chinh. Chi phi tra truoc cua Cong ty la cong cu, dung 
cu, tien thue dat tra truac va chi phi mua van phong. Cac chi phi tra truoc nay dugc phan bo trong 
khoang thai gian tra truoc hoac thai gian cac lgi ich kinh t8 tuong ung dugc tao ra tu cac chi phi 
nay. 

Cdng cUj dung cu 
Cac cong cu, dung cu da dua vao sir dung dugc phan bo vao chi phi theo phuong phap duong thang 
vo î thai gian phan bo khong qua 02 nam. 

Tien thue dat tra trir&c 
Tien thue dat tra truac the hien khoan tien thue dat da tra cho phan dat Cong ty dang su dung. Tien 
thue dat tra truoc dugc phan b6 vao chi phi theo phuong phap duong thing tuong ung voi thoi gian 
thue quy dinh trong hgp d6ng thue dat. 

Chi phi mua van phong 
Chi phi mua van phong dugc phan bo vao chi phi theo phuong phap duong thang vai thai gian 
tuong ung vdi thoi gian quy dinh trong hgp dong. 

8. Tai san co dinh hiru hinh 
Tai san c6 dinh hiru hinh dugc the hien theo nguyen gia tru hao mon luy ke. Nguyen gia tai san c6 
dinh bun hinh bao g6m toan bg cac chi phi ma Cong ty phai bo ra d l c6 dugc tai san co dinh tinh 
den thoi di lm dua tai san do vao trang thai sin sang su dung. Cac chi phi phat sinh sau ghi nhan 
ban dau chi dugc ghi tang nguyen gia tai san c6 dinh nlu cac chi phi nay chic chin lam tang lgi ich 
kinh t l trong tuong lai do su dung tai san do. Cac chi phi phat sinh khong thoa man di lu kien tren 
dugc ghi nhan la chi phi san xuat, kinh doanh trong nam. 

Khi tai san c6 dinh huu hinh dugc ban hay thanh ly, nguyen gia va gia tri hao mon luy k l dugc xoa 
s6 va lai, 16 phat sinh do thanh ly dugc ghi nhan vao thu nhap hay chi phi trong nam. 

Tai san co dinh huu hinh dugc khau hao theo phuong phap duong thing dua tren thoi gian hiru 
dyng uac tinh. S6 nam khau hao cua cac loai tai san co dinh hiru hinh nhu sau: 
Loai tai san c6 dinh S6 nam 
Nha cua, vat k i ln true 05 -20 : 
May moc va thiet bi 0 5 - 1 2 
Phuong tien van tai, truyen din 06 -10 
Thiet bi, d\mg cu quan ly 03 -10 

9. Tai san co dinh vo hinh 
Tai san c6 dinh v6 hinh dugc the hien theo nguyen gia tru hao mon luy ke. 

Nguyen gia tai san co dinh vo hinh bao g6m toan bg cac chi phi ma Cong ty phai bo ra de co dugc 
tai san co dinh tinh din thai dilm dua tai san do vao trang thai san sang su dung. Chi phi lien quan 
den tai san c6 dinh vo hinh phat sinh sau khi ghi nhan ban diu dugc ghi nhan la chi phi san xuat, 
kinh doanh trong ky trir khi cac chi phi nay gin l i l n vai mot tai san co djnh vo hinh cu th i va lam 
tang lgi ich kinh t l tu cac tai san nay. 

Khi tai san co dinh v6 hinh dugc ban hay thanh ly, nguyen gia va gia tri hao mon luy k l dugc xoa 
s6 va lai, 16 phat sinh do thanh ly dugc ghi nhan vao thu nhap hay chi phi trong nam. 
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CONG TY CO PHAN BOT GIAT L IX 
Dia chi: S6 03, duong s6 02, Khu ph6 4, phucmg Linh Trung, quan Thu Due, TP. H6 Chi Minh, Viet Nam. 
BAO CAO TAI CHINH TONG HOP 
Cho nam tai chinh kk thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
Ban thuyet minh Bao cao tai chinh t6ng hop (ti6p theo) 

Tai san co dinh vo hinh cua Cong ty chi bao g6m quyen su dung d i t 

Quyin su dyng dIt la toan bo cac chi phi thuc te Cong ty da chi ra co lien quan true tiep toi dit su 
dung, bao gom: tien chi ra de co quyen su dung dit, chi phi cho den bu, giai phong mat bing, san 
lap mat bang, le phi truoc ba... Quyen su dung dat dugc khiu hao theo phuong phap duong thing 
trong 50 nam. 

Quyen su dung dat la t i ln thue dit Cong ty tra mgt l i n cho nhilu nam va dugc cip Giiy chung 
nhan quyen su dung dit. Quyen su dung di t nay dugc khiu hao theo thai ban thue dat (45-50 
nam). 

10. Chi phi xay dimg co ban do" dang 
Chi phi xay dung co ban do dang phan anh cac chi phi lien quan true tiep (bao g6m ca chi phi lai 
vay C O lien quan phu hgp voi chinh sach k l toan cua Cong ty) din cac tai san dang trong qua trinh 
xay dung, may moc thiet bi dang l ip dat d l phuc vu cho muc dich san xuit, cho thue va quan ly 
cung nhu chi phi lien quan den viec sua chiia tai san c6 dinh dang thuc hien. Cac tai san nay dugc 
ghi nhan theo gia goc va khong dugc tinh khau hao. 

11. Cac khoan no* phai tra va chi phi phai tra 
Cac khoan ng phai tra va chi phi phai tra dugc ghi nhan cho so tien phai tra trong tuong lai lien 
quan din hang hoa va djch vu da nhan dugc. Chi phi phai tra dugc ghi nhan dua tren cac uoc tinh 
hgp ly ve so tien phai tra. 

Viec phan loai cac khoan phai tra la phai tra nguoi ban, chi phi phai tra va phai tra khac dugc thuc 
hien theo nguyen tac sau: 
• Phai tra nguoi ban phan anh cac khoan phai tra mang tinh chat thuong mai phat sinh tu giao 

djch mua hang hoa, dich vu, tai san va nguoi ban la don vi dgc lap voi Cong ty, bao gom ca 
cac khoan phai tra khi nhap khau thong qua nguoi nhan uy thac. 

• Chi phi phai tra phan anh cac khoan phai tra cho hang hoa, dich vu da nhan dugc tu ngudi ban 
hoac da cung cip cho ngudi mua nhung chua chi tra do chua co hoa don hoac chua du h6 so, 
tai lieu ke toan va cac khoan phai tra cho ngudi lao dgng ve tien luong nghi phep, cac khoan 
chi phi san xuat, kinh doanh phai trich trudc. 

• Phai tra khac phan anh cac khoan phai tra khong co tinh thuong mai, khong lien quan din giao 
dich mua, ban, cung cip hang hoa dich vu. 

Cac khoan ng phai tra va chi phi phai tra dugc phan loai ngan ban va dai han tren Bang can doi k l 
toan can cu theo ky han con lai tai ngay ket thuc nam tai chinh. 

12. Von chu sd hiru 
Von gop cua chu s& huu 
Von gop cua chu so hiru dugc ghi nhan theo s6 von thuc t l da gop cua cac c6 dong. 

13. Phan phoi loi nhuan 
Lgi nhuan sau thul thu nhap doanh nghiep dugc phan phoi cho cac co dong sau khi da trich lap cac 
quy theo Dieu le cua Cong ty cung nhu cac quy dinh cua phap luat va da dugc Dai hgi ddng c6 
dong phe duyet. 

Viec phan phoi lgi nhuan cho cac c6 dong dugc can nhic din cac khoan muc phi tien te nim trong 
lgi nhuan sau thue chua phan phoi co the anh huong den luong tien va kha nang chi tra co tuc nhu 
lai do danh gia lai tai san mang di gop v6n. 
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CONG TY CO PHAN BOT GIAT L IX 
Dia chi: S6 03, duong s6 02, Khu ph6 4, phucmg Linh Trung, quan Thu Due, TP. H6 Chi Minh, Viet Nam. 
BAO CAO TAI CHINH TONG HOP 
Cho nam tai chinh kk thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
Ban thuyet minh Bao cao tai chinh tong hap (tiep theo) 

Co tuc dugc ghi nhan la ng phai tra khi dugc Dai hgi dong co dong phe duyet. 

14. Ghi nhan doanh thu va thu nhap 
Doanh thu bdn hang hod, thanh pham 
Doanh thu ban hang hoa, thanh pham dugc ghi nhan khi dong thai thoa man cac dieu kien sau: 
• Cong ty da chuyen giao phan Ion rui ro va lgi ich gan lien vdi quyen sd hiru hang hoa, san 

pham cho ngudi mua. 
• Cong ty khong con nam giir quyen quan ly hang hoa, san pham nhu ngudi sd hiru hang hoa, 

san pham hoac quyen kiem soat hang hoa, san pham. 
• Doanh thu dugc xac dinh tuong doi ch4c chin. Khi hgp dong quy dinh ngudi mua dugc quyin 

tra lai san phim, hang hoa da mua theo nhiing di6u kien cu thi , doanh thu chi dugc ghi nhan 
khi nhiing di lu kien cu th i do khong con t6n tai va ngudi mua khong dugc cjuyln tra lai hang 
hoa, san phim (tru truong hgp khach hang c6 quyin tra lai hang hoa, san phim dudi hinh thuc 
doi lai de lay hang hoa, dich vu khac). 

• Cong ty da hoac se thu dugc lgi ich kinh te tu giao dich ban hang. 
• Xac dinh dugc chi phi lien quan den giao dich ban hang. 

Doanh thu cung cap dich vu 
Doanh thu cung cap dich vu dugc ghi nhan khi dong thdi thoa man cac dieu kien sau: 
• Doanh thu dugc xac dinh tuong doi chac chan. Khi hgp dong quy dinh ngudi mua dugc quyen 

tra lai dich vu da mua theo nhirng dieu kien cu the, doanh thu chi dugc ghi nhan khi nhung 
dilu kien cu th i do khong con ton tai va ngudi mua khong dugc quyen tra lai dich vu da cung 
cap. 

• Cong ty da hoac se thu dugc lgi ich kinh t l tu giao dich cung cip dich vu do. 
• Xac dinh dugc phan cong viec da hoan thanh vao thdi diem bao cao. 
• Xac dinh dugc chi phi phat sinh cho giao dich va chi phi d l hoan thanh giao dich cung cap dich 

vu do. 

Trudng hgp dich vu dugc thuc hien trong nhieu ky thi doanh thu dugc ghi nhan trong ky dugc can 
c\x vao k i t qua phan cong viec da hoan thanh vao ngay ket thuc nam tai chinh. 

Doanh thu gia cong 
Doanh thu doi vdi boat dgng nhan gia cong vat tu, hang hoa la so tien gia cong thuc te dugc huong, 
khong bao g6m gia tri vat tu, hang hoa nhan gia cong. 

Tiinldi 
Tien lai dugc ghi nhan tren CO sd thdi gian va lai suit thuc t l timg ky. 

15. Cac khoan giam trir doanh thu 
Cac khoan giam trir doanh thu bao gdm chilt khiu thuong mai, hang ban bi tra lai phat sinh cung 
ky tieu thu san phim, hang hoa dugc dieu chinh giam doanh thu ciia ky phat sinh. 

Trudng hgp san phim, hang hoa da tieu thu tir cac ky trudc, din ky nay mdi phat sinh chiet khau 
thuong mai, tra lai thi dugc ghi giam doanh thu theo nguyen tic: 
• N Iu khoan giam gia, tra lai phat sinh trudc thdi dilm phat hanh Bao cao tai chinh tdng hgp: ghi 

giam doanh thu tren Bao cao tai chinh tong hgp ciia nam nay. 
• N I u khoan giam gia, tra lai phat sinh sau thdi dilm phat hanh Bao cao tai chinh t6ng hgp: ghi 

giam doanh thu tren Bao cao tai chinh tdng hgp cua nam sau. 

Ban thuyit minh nay la mgt bg phan hop thanh vd phdi dw?c dgc ciing v&i Bdo cdo tdi chinh tdng hap 20 



CONG TY CO PHAN BOT GIAT LDC 
Dia chi: S6 03, duong s6 02, Khu ph6 4, phuong Linh Trung, quan Thii Due, TP. H6 Chi Minh, Viet Nam. 
BAO CAO TAI CHINH TONG HOP 
Cho nam tai chinh kk thiic ngay 31 thang 12 nam 2016 
Ban thuyfit minh Bao cao tai chinh tdng hap (tilp theo) 

16. Chi phi di vay 
Chi phi di vay bao gom lai tien vay va cac chi phi khac phat sinh lien quan true tiep den cac Idioan 
vay. 

Chi phi di vay dugc ghi nhan vao chi phi khi phat sinh. Truong hgp chi phi di vay lien quan true 
tiep den viec dau tu xay dung hoac san xuat tai san do dang can c6 mgt thoi gian du dai (tren 12 
thang) de co the dua vao su dung theo muc dich dinh truoc hoac ban thi chi phi di vay nay dugc 
tinh vao gia tri cua tai san do. Doi vdi khoan vay rieng phuc vu viec xay dung tai san co dinh, bat 
dgng san dau tu, lai vay dugc von hoa ke ca khi thdi gian xay dung dudi 12 thang. Cac khoan thu 
nhap phat sinh tu viec dau tu tam thdi cac khoan vay dugc ghi giam nguyen gia tai san c6 lien 
quan. 

Doi vdi cac khoan von vay chung trong do co sir dung cho muc dich dau tu xay dung hoac san xuat 
tai san dd dang thi chi phi di vay von hoa dugc xac dinh theo ty le von hoa doi vdi chi phi liiy ke 
binh quan gia quyen phat sinh cho viec dau tu xay dung co ban hoac san xuat tai san do. Ty le von 
hoa dugc tinh theo ty le lai suat binh quan gia quyen ciia cac khoan vay chua tra trong ky, ngoai tru 
cac khoan vay rieng biet phuc vu cho muc dich hinh thanh mgt tai san cu the. 

17. Cac khoan chi phi 
Chi phi la nhirng khoan lam giam lgi ich kinh te dugc ghi nhan tai thdi diem giao dich phat sinh 
hoac khi cd kha nang tuong d6i chic chin se phat sinh trong tuong lai khong phan biet da chi tien 
hay chua. 

Cac khoan chi phi va khoan doanh thu do no tao ra phai dugc ghi nhan ddng thdi theo nguyen tic 
phu hgp. Trong trudng hgp nguyen t ic phu hgp xung dot vdi nguyen t ic than trgng, chi phi dugc 
ghi nhan can cu vao ban chat va quy dinh ciia cac chuan muc ke toan de dam bao phan anh giao 
dich mgt each trung thuc, hgp ly. 

18. Thue thu nhap doanh nghiep 
Chi phi thul thu nhap doanh nghiep bao gdm thul thu nhap hien hanh va thul thu nhap hoan lai. 

Thui thu nhap hien hanh 
Thul thu nhap hien hanh la khoan thul dugc tinh dua tren thu nhap tinh thue. Thu nhap tinh thul 
chenh lech so vdi lgi nhuan k l toan la do dieu chinh cac khoan chenh lech tam thdi giira thue va k l 
toan, cac chi phi khong dugc tru cGng nhu dieu chinh cac khoan thu nhap khong phai chiu thue va 
cac khoan 16 dugc chuyen. 

Thue thu nhap hoan lai 
Thul thu nhap hoan lai la khoan thul thu nhap doanh nghiep se phai nop hoac se dugc hoan lai do 
chenh lech tam thdi giua gia tri ghi so ciia tai san va ng phai tra cho muc dich lap Bao cao tai chinh 
va C O sd tinh thul thu nhap. Thul thu nhap hoan lai phai tra dugc ghi nhan cho tat ca cac khoan 
chenh lech tam thdi chiu thul. Tai san thul thu nhap hoan lai chi dugc ghi nhan klii chic chin 
trong tuong lai se co lgi nhuan tinh thul d l su dung nhung chenh lech tam thdi dugc khau tru nay. 

Gia tri ghi s6 ciia tai san thul thu nhap doanh nghiep hoan lai dugc xem xet lai vao nga^ k i t thiic 
nam tai chinh va se dugc ghi giam din muc dam bao chac chan co du lgi nhuan tinh thue cho phep 
lgi ich cua mgt phin hoac toan bg tai san thul thu nhap hoan lai dugc su dung. Cac tai san thul thu 
nhap doanh nghiep hoan lai chua dugc ghi nhan trudc day dugc xem xet lai vao ngay k i t thiic nam 
tai chinh va dugc ghi nhan khi chic chin co dii lgi nhuan tinh thul d l cd the su dung cac tai san 
thul thu nhap hoan lai chua ghi nhan nay. 
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CONG TY CO PHAN BOT GIAT LIX 
0ia chi: S6 03, dirong s6 02, Khu ph6 4, phucmg Linh Trung, quan Thu Due, TP. H6 Chi Mmh, Viet Nam. 
BAO CAO TAI CHINH TONG HOP 
Cho nam tai chinh kk thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
Ban thuyit minh Bao cao tai chinh ting hop (tilp theo) 

Tai san thue thu nhap hoan lai va thue thu nhap hoan lai phai tra dugc xac dinh theo thue suat du 
tinh se ap dung cho nam tai san dugc thu hoi hay ng phai tra dugc thanh toan d\ra tren cac muc 
thue suat co hieu lire tai ngay ket thuc nam tai chinh. Thue thu nhap hoan lai dugc ghi nhan vao 
Bao cao ket qua hoat dgng kinh doanh va chi ghi true tiep vao von chu sd huu khi khoan thue do 
lien quan den cac khoan muc dugc ghi thang vao von chu sd hiru. 

Tai san thul thu nhap hoan lai va thue thu nhap hoan lai phai tra dugc bu tru khi: 
• Cdng ty C O quyIn hgp phap dugc bu trir giua tai san thue thu nhap hien hanh vdi thul thu nhap 

hien hanh phai nop; va 
• Cac tai san thul thu nhap hoan lai va thul thu nhap hoan lai phai tra nay lien quan din thul thu 

nhap doanh nghiep dugc quan ly bdi cung mgt co quan thue: 
Doi vdi cung mgt don vi chiu thue; hoac 
Cong ty du dinh thanh toan thue thu nhap hien hanh phai tra va tai san thue thu nhap hien 
hanh tren co sd thuan hoac thu hoi tai san ddng thdi vdi viec thanh toan ng phai tra trong 
tung ky tuong lai khi cac khoan trgng yeu cua thue thu nhap hoan lai phai tra hoac tai san 
thul thu nhap hoan lai dugc thanh toan hojc thu h6i. 

19. Ben lien quan 
Cac ben dugc coi la lien quan nlu mgt ben cd kha nang k i l m soat hoac co anh hudng dang ke doi 
vdi ben kia trong viec ra quyet dinh cac chinh sach tai chinh va boat dgng. Cac ben cung dugc xem 
la ben lien quan neu cung chiu sir kiem soat chung hay chiu anh hudng dang ke chung. 

Trong viec xem xet moi quan he cua cac ben lien quan, ban chat cua moi quan he dugc chu trgng 
nhieu hem hinh thuc phap ly. 

20. Bao cao theo bo phan 
Bg phan theo lmh vuc kinh doanh la mgt phan c6 th i xac dinh rieng biet tham gia vao qua trinh san 
xuat hoac cung cip san phim, dich vu va cd rui ro va lgi ich kinh t l khac vdi cac bg phan kinh 
doanh khac, 

Bg phan theo khu vuc dia ly la mgt phin cd th i xac dinh rieng biet tham gia vao qua trinh san xuat 
hoac cung cip san phim, dich vu trong pham vi mgt mdi trudng kinh t l cu th i va c6 riii ro va lgi 
ich kinh t l khac vdi cac bg phan kinh doanh trong cac moi trudng kinh te khac. 

Thong tin bg phan dugc lap va trinh bay phu hgp vdi chinh sach k l toan ap dung cho viec lap va 
trinh bay Bao cao tai chinh tdng hgp cua Cdng ty. 

21. Cong cu tai chinh 
Tdi san tdi chinh 
Vigc phan loai cac tai san tai chinh nay phu thugc vao ban chit va muc dich cua tai san tai chinh va 
dugc quylt dinh tai thdi dilm ghi nhan ban diu. Cac tai san tai chinh cua Cong ty g6m cd t i l n va 
cac khoan tuong duong tien, cac khoan phai thu khach hang, phai thu khac. 

Tai thdi diem ghi nhan ban diu, cac tai san tai chinh dugc ghi nhan theo gia g6c cong cac chi phi 
giao dich cd lien quan true tiep den tai san tai chinh do, 

Ncrphdi tra tdi chinh 
Viec phan loai cac khoan ng phai tra tai chinh phu thugc vao ban chat va muc dich cua khoan ng 
phai tra tai chinh va dugc quylt dinh tai thdi diem ghi nhan ban dau. Ng phai tra tai chinh cua 
Cong ty g6m cd cac khoan phai tra ngudi ban, vay va ng, cac khoan phai tra. 
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CONG TY CO PHAN BOT GIAT L IX 
Dja chi: So 03, ducmg s6 02, Khu ph6 4, phucmg Linh Trung, quan Thu Due, TP. H6 Chi Minh, Viet Nam. 
BAO CAO TAI CHINH TONG HOP 
Cho nam tai chinh kk thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
Ban thuyet minh Bao cdo tai chinh t6ng hop (tilp theo) 

Tai thdi diem ghi nhan ban dau, cac khoan ng phai tra tai chinh dugc ghi nhan ban dau theo gia goc 
trir cac chi phi giao djch co lien quan true tiep den ng phai tra tai chinh do. 

Bu trir cac cdng cu tdi chinh 
Cac tai san tai chinh va ng phai tra tai chinh chi dugc bu tru vdi nhau va trinh bay gia tri thuan tren 
Bang can doi ke toan khi va chi khi Cong ty: 
• Cd quyen hgp phap de bu tru gia tri da dugc ghi nhan; va 
• Cd du dinh thanh toan tren co sd thuan hoac ghi nhan tai san va thanh toan ng phai tra cung 

mgt thdi diem. 

V. THONG TIN BO SUNG CHO C A C KHOAN M y C TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI 
K E TOAN TONG HOOP 

1. Tien va cac khoan tuong dirong tien 
So cuoi nam So dau nam 

Tien mat 675.511.040 887.778.800 
Ti ln gui ngan hang khong ky han 7.586.209.799 19.712.524.479 
Cac khoan tuong duong t i ln ( t i ln gui cd ky h ^ 
dudi 03 thang) 120.000.000.000 225.000.000.000 
Cong 128.261.720.839 245.600.303.279 

2. Phai thu ngan han cua khach hang 
So cuoi nam So dau nam 

Cong ty TNHH Qu6c t l Unilever Viet Nam 8.532.844.839 10.383.027.205 
Cong ty TNHH Dich vu EB 9.770.123.663 13.685.300.715 
Toyotsu Chemiplas Corporation 10.665.937.949 13.874.868.464 
Cong ty TNHH San xuit HoangNam 10.810.800.000 4.365.517.562 
Lien hiep Hgp tac xa Thuong mai TP. H6 Chi Minh 36.389.382.210 26.190.297.051 
Cong ty TNHH M M Mega Market (Viet Nam ) 14.959.896.914 6.549.337.422 
Cac khach hang khac 14.346.019.159 11.333.324.811 
Cong 105.475.004.734 86.381.673.230 

3, Tra trudc cho ngudi ban ngin han 
So cuoi nam So dau nam 

Trd trudc cho cac ben lien quan - 755.000,000 
Cdng ty Cd phin Thilt k l Cong nghiep Hoa chit - 735.000.000 
Trd tru&c cho ngu&i bdn khac 1.559.399.625 13.863.731.993 
Hayssen Sandiacre Europe Ltd 277.495.512 
Cdng ty TNHH Nhua co khi & Thuong mai Chan 
Thuan Thanh ' 203.641.000 120.480.610 
Cong ty TNHH San xuit HoangNam 774.048.091 322.102.116 
Cong ty TNHH Ky thuat Do Thanh - 2.553.900.000 
Cdng ty C6 phin Diu tu va Xay l ip Thanh An 665 - • 3.584.800.000 
Cdng ty C6 phin Vietbuild - 2.005.500.000 
Cong ty Cd phin Djch vu Thilt bj do va He thing 1 350 000 000 
Dieu khien -
Cac nha cung cip khac 304.215.022 3.926.949.267 
Cgng 1.559.399.625 14.598.731.993 
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CONG TY CO PHAN BOT GIAT L IX 
Dia ciii: S6 03, ducmg s6 02, Khu ph6 4, phucmg Linh Trung, quan Thii Due, TP. H6 Chi Minh, Viet Nam. 
BAO CAO TAI CHINH TONG HQP 
Cho nam tai chinh kk thiic ngay 31 thang 12 nam 2016 
Ban thuyet minh Bao cao tai chinh tong hop (tiep theo) 

Phai thu ngan han khac 

Thue nhap khau chd hoan 
Lai du thu tien gui tiet kiem 
Cac khoan ky quy ngin han 
Cac khoan phai thu ngan han khac 
Cong 

5. Hang t6n kho 

Hang mua dang di tren duong 
Nguyen lieu, vat lieu 
Cong cu, dung cu 
Chi phi san xuat, kinh doanh dd dang 
Thanh pham 
Hang hoa 
Cong 

So cuoi nam 
Gia trj Dy phong 

159.544.444 
808.623.660 
68.778.209 

1.036.946.313 

So cuoi nam 
Gia goc Dy phong 

7.332.652.940 
78.337.800.115 

821.266.720 
216.286.265 

43.076.979.218 
9.641.437.352 

139.426.422.610 

So dau nam 
Gia tri Du- phong 
259.291.781 
500.677.777 
41.000.000 

344.933.863 -
1.145.903.421 

So dau nam 
Gia goc Dy phong 

10.463.518.800 
69.052.763.089 

2.092.524.553 
257.831.317 

55.026.571.032 
9.737.615.318 

- 146.630.824.109 

Mot s6 nguyen vat lieu, thanh pham ton kho cuoi nam co gia tri ghi s6 la 80.000.000.000 VND (so 
dau nam la 80.000.000.000 VND) da dugc dung th i chip d l dam bao cho cac khoan vay va ng ciia 
Ngan hang Thuong mai Co phan Cong thuong Viet Nam - Chi nhanh Thii Due. 

6. Chi phi tra trirdc ngan ban/dai han 
6a, Chi phi trd trir&c ngan han 

Chi phi bao hiem 
Cac chi phi tra trudc ngan han khac 
Cong 

So cuoi nam 

11.252.000 
11.252.000 

So dau nam 
294.153.724 
26.832.000 

320.985.724 

6b, Chi phi trd trir&c ddi han 

Chi phi mua van phong 
Cong cu, dung cu 
Ti ln thue dit 
Cac chi phi tra trudc dai han khac 
Cong 

So cuoi nam 
3.920.696.574 

796.042.301 
15.931.335.000 

1.353.296.746 
22.001.370.621 

So dau nam 

154.675.727 
16.226.355.000 

667.033.746 
17.048.064.473 

7. Tai san co dinh hiru hinh 

Nguyen gia 
So dau nam 
Mua trong nam 
D I u tiz xay dyng co ban 
hoan thanh 
Thanh iy, nhirgng ban 
So cuoi nSm 

Nha cfra, vat 
kien true 

115.408.228.836 
41.553.510.258 

11.388.041.799 
(3.267.368.248) 
165.082.412.645 

May moc va 
thiet bi 

122.364.948.580 
52.888.841.370 

5.263.502.259 
(4.663.195.085) 

175.854.097.124 

Phu"OTig tien van 
tai, truyen dan 

12.025.880.652 
1.980.000.000 

846.230.000 
(199.523.810) 

14.652.586.842 

Thiet bj, dung 
cu quan ly 

3.671.861.658 
1.279.262.000 

(300.888.172) 
4.650.235.486 

253.470.919.726 
97.701.613.628 

17.497.774.058 
(8.430.975.315) 

360.239.332.097 
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CONG TY CO PHAN BOT GIAT L IX 
Dia chi: S6 03, duong s6 02, Khu ph6 4, phucmg Linh Trung, quan Thii Due, TP. H6 Chi Minh, Viet Nam. 
BAO CAO T A I CHINH TONG HQP 
Cho nam tai chinh kk thiic ngay 31 thang 12 nam 2016 
Ban thuyit minh Bao cao tai chinh t6ng h</p (tilp theo) " 

Nha cfra, vat Maym6cva Phu-oTig tien van Thiet bj, dung 
kien true thigt bj tai, truyln dan cu quan ly Cong 

Trong do: 
Da khau hao h6t nhimg 
vin con sOr dung 20.208.104.845 17.673.203.709 4.022.432.242 1.302.217.463 43.205.958.259 
Cho thanh ly - - _ . . 

Gia trj hao m6n 
S6 diu nam 40.224.221.814 49.413.153.592 6.199.139.725 2.095.150.009 97.931.665.140 
Khau hao trong nam 7.847.899.838 12.368.176.096 1.193.386.903 392.706.008 21.802.168.845 
Thanh ly, nhugng ban (3.267.368.248) (4.663.195.085) (199.523.810) (300.888.172) (8.430.975.315) 
S6 cuoi nam 44.804.753.404 57.118.134.603 7.193.002.818 2.186.967.845 111.302.858.670 

Gia trj cdn lai 
Sddaunam 75.184.007.022 72.951.794.988 5.826.740.927 1.576.711.649 155.539.254.586 
So cuoi nam 120.277.659.241 118.735.962.521 7.459.584.024 2.463.267.641 248.936.473.427 
Trong do: 
Tam thdi chua sir dung - - -

Dang chcf thanh ly - • - - - . -

8. Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia Gia tri hao mon Gia tri con lai 
So dau nam 37.912.696.300 5.571.697.131 32.340.999.169 
Khau hao trong nam 812.546.628 
So cuoi nam 37.912.696.300 6.384.243.759 31.528.452.541 
Trong do: 
Tam thdi chua su dung - - . -
Dang chd thanh ly - • - -

9. Cac khoan dau tu tai chinh 
Cac khoan dau tu tai chinh ciia Cong ty chi c6 dau tu gop von vao don vi khac. Thong tin ve khoan 
dau tu tai chinh ciia Cong ty nhu sau: 

Theo Giiy chiing nhan dang ky doanh nghiep so 0106872723 ngay 09 thang 6 nam 2015, dang ky 
thay d6i l i n thu nhit ngay 26 thang 6 nam 2015 do Sd K l hoach va D i u tu TP. Ha Ngi cip, Cong 
ty diu tu vao Cong ty TNHH Xalivico vdi gia tri phin von gop la 130.000.000.000 VND, tuong 
duong 26% vdn dieu le. Tai ngay k i t thiic nam tai chinh, Cong ty da diu tu 55.000.000.000 VND, 
tuong ducmg 11% von dieu le. 

Gid tri hap ly 
Cdng ty chua xac dinh gia tri hgp ly cua cac khoan diu tu do chua co hudng din cu th i v l viec xac 
dinh gia tri hgp ly. 

Khoan dau tugop von vao dan vi khac duac sir dung de the chap 
Cong ty da dung tong sd von thuc gop tinh theo menh gia vao von dieu le ciia Cdng Xy TNHH 
Xalivico tai tung thdi di lm d l dam bao cho khoan vay tai Tap doan Vingroup - Cong ty c6 phin. 
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CONG TY CO PHAN BOT GIAT LIX 
Dia chi: S6 03, dircmg s6 02, khu ph6 4, phuong Linh Trung, quan Thu Due, TP. H6 Chi Minh, Viet Nam. 
BAO CAO TAI CHINH TONG HOP 
Cho nam tai chinh kk thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
Ban thuygt minh Bao cao tai chinh tdng hyp (ti6p theo) 

10. Tai san thue thu nhap hoan lai 
Tdi sdn thue thu nhap hoan lai da ghi nhan 
Tai san thue thu nhap hoan lai lien quan den khoan chenh lech tam thdi dugc khau tru, chi tiet nhu 
sau: 

Nam nay Nam trudc 
Sd diu nam 4.264.094.203 2.930.891.948 
Ghi nhan vao ket qua kinh doanh (218.776.703) 1.333.202.255 
Socu6inam 4.045.317.500 4.264.094.203 

Thue suat thue thu nhap doanh nghiep su dung de xac dinh gia tri tai san thue thu nhap hoan lai la 
20% (nam trudc thue suit la 22%). 

11. Phai tra ngudi ban ngan han/dai han 
11a, Phdi trd ngwdi bdn ngan han 

lib, Phdi trd ngwdi bdn ddi han 
Khoan phai tra cho Cdng ty TNHH Quoc te Unilever Viet Nam. 

11c, Na qua han chira thanh todn 
Cdng ty khong co ng phai tra ngudi ban qua ban chua thanh toan. 

12. Ngudi mua tra tien trudc ngdn han 

So cuoi nam Sd dau nam 
Phdi trd cdc ben lien quan 5,746.723.427 8.148.042.568 
Cdng ty Co phan Xuat nhap khau Hoa chat Mien 
Nam 3.487.517.000 4.030.824.600 
Cdng ty Cd phan Hda chat Viet Tri 129.713.127 302.493.734 
Cdng ty Cd phan Bgt giat va Hoa chat Due Giang 1.707.750.000 2.213.497.000 
Cong ty TNHH mgt thanh vien Hoa chat Co ban 
Mien Nam 304.950.800 57.226.400 
Cdng ty TNHH mgt thanh vien Vat tu va Xuat nhap 
khiu Hda chit 116.792.500 483.073.735 
Cdng ty C6 phin Xa phdng Ha Ngi - 1.060.927.099 
Phdi trd cdc nhd cung cap khac 134.613.262.278 81.973.396.178 
Cdng ty TNHH UIC Viet Nam 15.870.039.181 19.372.743.474 
Cdng ty Hoa chit Soft - SCO 10.926.069.869 10.499.937.558 
Cdng ty TNHH San xuit nhua Viet Nhat - 4.507.173.170 
A. R. Stanchem PVT Co., Ltd. 5.049.779.280 9.845.472.000 
Cdng ty Co phan Dau tu & Xay lap Thanh An 665 18.509.563.000 -
Cac nha cung cap khac 84.257.810.948 37.748.069.976 
Cong 140.359.985.705 90.121.438.746 

So cuoi nam So dau nam 
Wadi Hadramout Import Company 931.462.072 418.059.074 
Anco Brothers Co., Ltd 2.575.966.458 
Cac khach hang khac 8.589.322.933 2.607.001.299 
Cong 12.096.751.463 3.025.060.373 
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CONG TY CO PHAN BOT GIAT L IX 
Dja chi; S6 03, duong s6 02, IChu ph6 4, phuong Linh Trung, quan Thu Due, TP. H6 Chi Minh, Viet Nam. 
B A O C A O T A I CHINH TONG HOP 
Cho nam tai chinh kk thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
Ban thuyit minh Bao cao tai chinh t6ng hop (tilp theo) 

13. Thue va cac khoan phai nop Nha nwdc 
So phai nop So da thuc nop 

So dau nam trong nam trong nam So cuoi nam 
Thue GTGT hang ban noi dja 1.481.137.956 16.495.234.490 (15.890.936.446) 2.085.436.000 
Thul GTGT hang nhap khiu - 11.865.760.084 (11.865.760.084) 
Thul xuit, nhap khau 221.283.306 327.370.429 (548.653.735) 
Thul thu nhap doanh nghiep 25.227.822.035 40.542.105.245 (55.409.013.121) 10.360.914.159 
Thul thu nhap ca nhan 595.433.763 5.055.481.335 (4.654.759.569) 996.155.529 
Thul tai nguyen 1.053.900 7.082.420 (7.858.560) 277.760 ; -
T i ln thue dit - 3.503.920.912 (3.503.920.912) 
Thue su dung dat phi nong 
nghiep - 273.882.820 (273.882.820) 
Thul mon bai - 6.000.000 (6.000.000) 
Phi, le phi va cac khoan phai 
nop khac - 41.591.734 (41.591.734) - -
Cong 27.526.730.960 78.118.429.469 (92.202.376.981) 13.442.783.448 

Thue gid tri gia tdng 
Cong ty nop thul gia tn gia tang theo phuong phap khiu tru. Thul suit thul gia tri gia tang nhu 
sau: 

Hang xuat khau 0% 
- Nude 05% 

Bot giat, chat tay rua long 10% 

Thue xuat, nhap khau 

Cong ty ke khai va npp theo thong bao cua Hai quan. >, 

Thue thu nhap doanh nghiep 
Cong ty phai nop thue thu nhap doanh nghiep cho cac khoan thu nhap tinh thue vdi thue suat 20% 
(nam trudc thul suit la 22%). Ol̂ G 
Thul thu nhap doanh nghiep phai nop trong nam dugc du tinh nhu sau: . ; ÂNV/ 

Nam nay Nam trudc i ^ 
Tong lgi nhuan k l toan trudc thul 198.072.240.859 233.023.594.134 ~ 
Cac khoan dieu chinh tang, giam lgi nhuan ke i £ S 

toan de xac dinh lgi nhuan chiu thue thu nhap 
doanh nghiep: 
- Cdc khoan diiu chinh tdng 26.160.213.820 ^ 2L110.954.930 
- Cdc khoan diiu chinh giam (19.583.703.820) (13.322.236.126) 
Thu nhap tinh thul 204.648.750.859 240.812.312.938 
Thul suit thue thu nhap doanh nghiep 20% . 22% 
Thui thu nhap doanh nghiep phdi nop theo thui 
suatphothong ' ' 40.929,750,172 ' 52,978,708,846 
Dieu chinh thue thu nhap doanh nghiep phdi 
nop cua cdc nam tru&c (387,644.927) -
Thue thu nhap doanh nghiep phai nop 40.542.105.245 52.978.708.846 
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CONG TY CO PHAN BOT GIAT L IX 
Dia chi: S6 03, ducmg s6 02, Khu ph6 4, phuong Linh Trung, quan Thu Due, TP. H6 Chi Mmh, Viet Nam. 
BAO CAO TAI CHINH TONG HOP 
Cho nam tai chinh kk thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
Ban thuyet minh Bao cao tai chinh tong hop (tiep theo) 

Viec xac djnh thul thu nhap doanh nghiep phai nop cua Cong ty dugc can cu vao cac quy dinh hien 
hanh ve thue. Tuy nhien, nhung quy dinh nay thay doi theo tung thdi ky va cac quy dinh ve thue 
doi vdi nhieu loai giao dich khac nhau co the dugc giai thich theo nhieu each khac nhau. Do vay so 
thue dugc trinh bay tren Bao cao tai chinh tdng hgp cd the se thay doi khi ca quan thue kiem tra. 

Thue tdi nguyen 
Cong ty phai nop thue tai nguyen cho boat dgng su dung nude ngam vdi thue suat 08% (tu ngay 01 
thing 01 nam 2016 din 30 thang 6 nam 2016 muc thul suit la 05%). 

Tien thue dot 

Tien thue dat dugc nop theo thdng bao cua co quan thul. 

Thue nhd dot 
Thul nha dat dugc nop theo thong bao cua co quan thul. 

Cdcloai thue khdc 
Cdng ty ke khai va nop theo quy dinh. 

14. Phai tra ngudi lao dong 
Cong ty su dung nang suat lao ddng tinh theo tong san pham de xay dung quy tien luong nam 
2016. 

So du cuoi nam la luong thang 12 va tien luong phai tra theo quy luong cho nhan vien. 

15. Chi phi phai tra ngan han 

Hoa hong, chiet khau nha phan phdi 
Chi phi van chuyen 
Chi phi tiep thi 
Thudng dat doanh so 
Cac chi phi phai tra ngan han khac 
Cong 

So cuoi nam 
713.050.113 

2.074.289.985 
3.382.461.591 
2.818.980.335 
2.900.313.048 

11.889.095.072 

So dau nam 
9.037.063.195 
1.663.158.944 
3.947.833.207 
2.767.526.782 
1.966.664.250 

19.382.246.378 

16. Phai tra ngSn han/dai han khac 
16cL Phdi trd ngan han khdc 

Kinh phi cong doan 
Bao hiem xa hgi 
Chi phi lai vay 
Cac khoan phai tra ngin ban khac 
Cong 

So cuoi nam 
784.067.138 

4.368.330.355 
1.231.020.443 
6.383.417.936 

So dau nam 
636.906.578 
215.286.194 
449.166.667 
604.247.470 

1.905.606.909 

16b. Phdi trd ddi han khdc 
Cac khoan nhan ky quy dai ban cua khach hang. 

16c Nff qud han chwa thanh todn 
Cong ty khong cd ng phai tra khac qua ban chua thanh toan. 
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CONG TY CO PHAN BOT GIAT L IX 
Dia chi: S6 03, ducmg s6 02, Khu pho 4, phuong Linh Trung, quan Thu Due, TP. H6 Chi Mmh, Viet Nam. 
BAO CAO TAI CHINH TONG HOP 
Cho nam tai chinh kk thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 . . 
Ban thuyet minh Bao cao tai chinh tong hop (tiep theo) 

17. Vay va no* thue tai chinh ngan han 

Vay ngin han ngan hang 
Very Ngan hang Thuong mai Co phan Cong 
thuong Viet Nam - Chi nhanh Thu Due 
Vay ngan han cac to chuc khac 
Vay Tap doan Vingroup - Cong ty cd phan 
Cong 

So cuoi nam So dau nam 
16.657.556.080 

16.657.556.080 
55.000.000.000 
55.000.000.000 
71.657.556.080 

56.111.864.900 

56.111.864.900 
55.000.000.000 
55.000.000.000 

111.111.864.900 

Cong ty C O kha nang tra dugc cac khoan vay ngan han. 
Khoan vay Ngan hang Thuong mai Co phin Cong thuong Viet Nam - Chi nhanh Thu Due d l 
huy dgng v6n luu dgng phuc vu hoat dgng san xuat kinh doanh. Khoan vay nay dugc dam bao 
bing viec th i chip hang ton kho theo hgp dong the chap s6 293.031/2016 
HDTDTM/NHCT/947-LIXCO ngay 05 thang 9 nam 2016. 
"̂̂  Vay Tap doan Vmgroup - Cong ty de dau tu vao Cong ty TNHH Xalivico - Cong ty lien k i t 

voi lai suit 7%/nam, thdi han vay 03 nam. Khoan vay dugc dam bao bang viec the chap khoan 
dau tu vao Cdng ty lien ket. 

Chi t i l t s6 phat sinh v l cac khoan vay va ng thue tai chinh ngan ban trong nam nhu sau: 

So diu nam 
S6 tiln vay phat So tien vay da Ch6nh lech 
sinh trong nam tra trong nam ty gia Sd cu6i nam 

Vay ngan han 
ngan hang " 56.111.864.900 142.007.524.508 (181.436.218.759) (25.614.569) 16.657.556.080 
Vay ngin han 
t6 chuc khac 55.000.000.000 -_ i 55.000.000.000 
Cgng 111.111.864.900 142.007.524.508 (181.436.218.759) (25.614.569) 71.657.556.080 

18. Quy khen thurdng, phuc loi 

So diu nam 
Quy khen thudng 
Quy phiic lgi 
Cgng 

5.211.130.800 
1.195.133.658 

Tang do trich 
lap tir lgi nhuan 

15.803.815.650 
2.700.673.350 

Chi quy 
trong nam Giam khac So cu6i nam 

(17.637.784.000) 
(1.136.485.100) 

6.406.264.458 18.504.489.000 (18.774.269.100) 
(4.640.000) 
(4.640.000) 

3.377.162.450> 
2.754.681.908-z 
6.131.844.358 

19. Von chu sd hiru 

S6 dir diu nam trudc 
Lgi nhuan trong nam tru6c 
Trich lap qup khen thuong, phuc 
lgi trong nam trucfc 
Trich lap cdc qu^ khac trong nam 
trong nam truoc 
Chia c6 tuc trong nam trudc 
S6 du-cuoi nam tru-dc 
So du dau nam nay 
Tang v6n til quy diu tu phat tri£n 
Lgi nhuan trong nam nay 
Trich lap quy khen thudng, phuc 
lgi trong n5m 
Trich lap cac quy khac trong nam 
Chia c6 tuc trong nSm nay 
S6 du-cuoi nam nay 

Von dau tu* cua 
chu sd hiru 

Quy dau tu phat 
triln 

Lgi nhuan sau 
thui chu-a phan 

phoi Cong 
216.000.000.000 37.U5.733.015 112.701.417.535 

181.378.087.543 

(8.035.000.000) 

365.817150.550 
181.378.087.543 

(8.035.000.000) 

- 23.214.000.000 (23.214.000.000) 
(86.400.000.000) (86.400.000.000) 

216.000.000.000 60.329.733.015 176.430.505.078 452.760.238.093 
216.000.000.000 
108.000.000.000 

60.329.733.015 
(108.000.000.000) 

176.430.505.078 

157.311.358.911 

452.760.238.093 

157.311.358.911 

- 54.013.466.000 
(18.504.489.000) 
(54.013.466.000) 

(140.400.000.000) 

(18.504.489.000) 

(140.400.000.000) 
324.000.000.000 6.343.199.015 120.823.908.989 451.167.108.004 
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CONG TY CO PHAN BOT GIAT L IX 
Dia chi: S6 03, dirong s6 02, Khu ph6 4, phuong Linh Trung, quan Thu Due, TP. Hd Chi Minh, Viet Nam. 
B A O C A O TAI CHINH TONG HOP 
Cho nam tai chinh kit thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
Ban thuyet minh Bao cio tai chinh tdng hyp (tiip theo) 

19b, Chi tiet von gop ciia chu s& hiru 

Von gop cua nha nuac 
V6n gop c6 dong khac 
Cong 

19c. Cophiiu 

So lugmg C O phieu dang ky phat hanh 
S6 lugng c6 phieu da ban ra cong chung 

Co phieu pho thong 
Co phieu UT4 ddi 

So lugng C O phieu dugc mua lai 
Co phieu pho thong 
Co phieu uu dai 

So lugng C O phieu dang luu hanh 
Co phieu pho thong 
Co phieu uu ddi 

So cuoi nam 
165.240.000.000 
158.760.000.000 
324.000.000.000 

S6 cuoi nam 
32.400.000 
32.400.000 
32.400.000 

32.400.000 
32.400.000 

So dau nam 
110.160.000.000 
105.840.000.000 
216.000.000.000 

So dau nam 
21.600.000 
21.600.000 
21.600.000 

21.600.000 
21.600.000 

Menh gia c6 philu dang luu hanh: 10.000 VND. 

19d, Phan phoi M nhuan 
Trong nam Cong ty da phan phoi lgi nhuan nam 2015 theo Nghi quyet Dai hgi co dong thudng 
nien s6 01/2016/NQ-DHDCD ngay 28 thang 4 nam 2016 nhu sau: 

Soda 
So duoc trich trong 

phan phoi nam trudc 
• Chia C O tuc cho cac c6 dong 108.000.000.000 32.400.000.000 
• Trich Quy diu tu phat trien 54.013.466.000 
• Trich Quy khen thudng, phuc lgi 18.504.489.000 . -

So trich trong 
nam nay 

75.600.000.000 
54.013.466.000 
18.504.489.000 

Ngoai ra, Cong ty da tam ung cd tuc dot 1 nam 2016 cho co dong theo Bien ban hgp so 
20/2016/BB-HDQT ngay 09/11/2016, ty le tam ung 20% vdi sd tien la 64.800.000.000 VND. 

20. Cac khoan muc ngoai Bang can doi ke toan tong hop 
20a, Ngoai te cdcloai 

Dollar My (USD) 
Euro (EUR) 

So cuoi nam So dau nam 
28.060,41 513.360,35 

200.91 

20b, Nokhddoiddxu-ly 

Tru sd chinh 
Chi nhanh Ha Ngi 
Cong 

So cuoi nam So dau nam 
719.351.015 
473.072.580 

Nguyen nhan xoa so 
740.681.015 Khach hang da rdi khoi dja diem kinh 
473.072.580 doanh va khdng cd kha nang thanh toan ng 

1.192.423.595 1.213.753.595 
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CONG TY CO PHAN BOT GIAT L IX 
Dia chi: S6 03, ducmg s6 02, Khu ph6 4, phu6mg Linh Trung, quan Thu Due, TP. H6 Chi Minh, ViStNam. 
BAO c A o TAI CHINH TONG HOP 
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
Ban thuyet minh Bao cao tai chinh tong hop (tiep theo) 

V I . 

1. 
la. 

THONG TIN BO SUNG CHO C A C KHOAJV MUC TRINH BAY TRONG BAO CAO K E T 
QUA HOAT DONG KINH DOANH TONG HOP 

Doanh thu ban hang va cung cap djch vu 
Tdng doanh thu 

Doanh thu tieu thu thanh pham 
Doanh thu boat dong khac 
Cong 

Nam nay 
1.866.208.228.301 

119.839.015.022 
1.986.047.243.323 

Nam truo-c 
1.685.472.657.946 

94.660.225.759 
1.780.132.883.705 

lb. Doanh thu ban hang vd cung cap dich vu cho cdc ben lien quan 
Cac giao dich ve ban hang va cung cap dich vu cho cac ben lien quan nhu sau: 

Nam nay 
Cong ty Co phan Xa phong Ha Npi 
Cong ty TNHH mot thanh vien Apatit Viet Nam 
Cong ty Co phan Xuat nhap khau Hoa chat Mien 
Nam 31.650.000 
Cong ty C6 ph4n Hoa chit Binh D i l n 454.145.400 

Nam trudc 
99.786.810 
91.635.500 

2. Cac khoan giam tru doanh thu 

Chilt khau thuong mai 
Hang ban bi tra lai 
Cong 

3. Gia von hang ban 

Gia v6n cua sin phim da ban 
G i i von boat dgng khic 
Cong 

4. Doanh thu hoat dong tai chinh 

Lai tien gui co ky ban 
Lai tien gui khong ky ban 
Lai bin ngoai te 
Lai chenh l?ch ty g i i phit sinh 
Cong 

Nam nay 
29.146.907.289 

3.596.368.193 
32.743.275.482 

Nam nay 
1.436.802.943.924 

112.416.703.904 
1.549.219.647.828 

Nam nay 
7.841.632.780 

103.457.210 
290.410.800 

1.135.633.451 
9.371.134.241 

Nam trudc 
21.564.953.270 

1.263.187.314 
22.828.140.584 

Nam trudc 
1.292.811.155.734 

91.901.129.638 
1.384.712.285.372 

Nam trudc 
8.548.275.743 

152.702.817 
410.412.296 

1.215.308.378 
10.326.699.234 

5. Chi phi tai chinh 

Chi phi lai vay 
Chiet khau thanh toin, lai mua hang tra cham 
L6 chenh lech ty g i i phat sinh 
Ld chenh lech ty g i i do dinh gia l^ i cic khoin 
myc tien te co gdc ngoai te 
Cong 

Nam nay 
4.479.770.921 

33.057.590 
610.932.729 

111.240.094 
5.235.001.334 

Nam trudc 
1.344.922.275 

2.322.040.349 

565.704.316 
4.232.666.940 
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CONG TY CO PHAN BOT GIAT L IX 
Dia chi: S6 03, duong s6 02, Khu ph6 4, phuong Linh Trung, quan Thu Due, TP. H6 Chi Minh, Viet Nam. 
BAO CAO TAI CHINH TONG HOP 
Cho nam tai chinh kk thuc ngay 31 thing 12 nam 2016 
Ban thuyet minh Bao cao tai chinh tong hop (tiep theo) 

6. Chi phi ban hang 

Chi phi nhan vien 
Chi phi khuyen mai 
Chi phi dung cu, do dung 
Chi phi khau hao tai san co djnh 
Chi phi dich vu mua ngoai 
Cac chi phi khac 
Cong 

Nam nay 
25.065.429.229 

7.094.444.227 
270.506.454 

2.331.363.134 
94.580.097.733 
60.392.235.477 

189.734.076.254 

Nam tru'o'c 
19.781.433.437 
5.995.957.167 

75.693.855 
1.672.788.089 

76.195.681.589 
49.788.050.005 

153.509.604.142 

7. Chi phi quan !y doanh nghiep 

Chi phi nhan vien quan ly 
Chi phi vat lieu, dd dung quan ly 
Chi phi khiu hao tai san co dinh 
Thue, phi va le phi 
Chi phi dich vu mua ngoai 
Cac chi phi khac 
Cong 

Nam nay 
19.218.828.613 
2.264.609.375 
3.525.646.261 
2.130.299.291 
5.768.369.281 
6.478.923.729 

39.386.676.550 

Nam trudc 
23.229.805.342 

2.990.744.996 
2.811.304.585 
3.667.706.935 
6.137.419.674 
7.063.966.095 

45.900.947.627 

8. Thu nhap khac 

Lai thanh ly, nhugng ban tai san cd dinh 
Thu tu ng khd doi da xu ly 
Thu tu h6 trg di ddi chi nhanh Ha Ngi 
Thu nhap khac 
Cong 

Nam nay 
854.854.899 
21.330.000 

18.000.000.000 
136.523.169 

19.012.708.068 

Nam trudc 
134.799.285 
24.000.000 

53.000.000.000 
956.154.471 

54.114.953.756 

9. Chi phi khac 

Phat do vi pham hgp dong 
Phat vi pham hanh chinh 
Chi phi khac 
Cong 

10. Lai tren co phieu 
10(L Lai ca ban/suy giam tren cd phieu 

Lgi nhuan k l toan sau thue thu nhap doanh 
nghiep 
Trich quy khen thudng, phuc lgi 
Lgi nhuan tinh lai co ban/suy giam tren c6 philu 
Sd lugng binh quan gia quyen cua cd phieu pho 
thong dang luu hanh trong nam 
Lai CO* ban/suy giam tren co phieu 

Nam nay 

38.176.416 
1.990.909 

40.167.325 

Nam nay 

157.311.358.911 
(12.584.908.713) 
144.726.450,198 

32.400.000 
4.467 

Nam trudc 
142.762.61 

224.535.285 
367.297.896 

Nam trudc 

181.378.087.543 
(18.504.489.000) 
162.873.598.543 

32.400.000 
5.027 
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CONG TY CO PHAN BOT GIAT L IX 
Dia chi: S6 03, duong s6 02, Khu ph6 4, phucmg Linh Trung, quan Thu Due, TP. H6 Chi Minh, Viet Nam. 
B A O CAO T A I CHINH TONG HOP 
Cho nam tai chinh k i t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
Ban thuyet minh Bao cao tai chinh t6ng hop ( t i lp theo) 

10b. Thong tin khdc 
Theo nghi quylt Dai hoi dong co dong thudng nien ngay 28 thang 4 nam 2016 Cong ty se tang v6n 
dilu le tir Qny dau tu phat t r i ln . Theo do, sd lugng co philu se tang tu 21.600.000 c6 philu len 
32.400.000 C O phieu. Lai co ban tren co philu nam trudc da dugc di lu chinh lai do anh hudng cua 
sir kien nay. Ngoai ra, lai co ban tren cd philu nam trudc cung dugc tinh toan lai do tru s6 trich quy 
khen thudng, phuc lgi khi xac dinh lgi nhuan tinh lai co ban tren c6 philu theo hudng din cua 
Thong tu so 200/2014/TT-BTC ngay 22 thang 12 nam 2014 cua Bg Tai chinh. Cac dilu chinh nay 
lam cho lai co ban tren co phieu nam trudc giam tir 7.522 VND xuing cdn 5.027 VND. 

11. Chi phi san xuat kinh doanh theo yeu to 

Chi phi nguyen lieu, vat lieu 
Chi phi nhan cdng 
Chi phi khau hao tai san co dinh 
Chi phi dich vu mua ngoai 
Chi phi khac 
Cong 

Nam nay 
1.288.374.443.875 

152.186.865.787 
22.614.715.473 

128.876.922.824 
76.438.087.813 

1.668.491.035.772 

Nam trudc 
1.168.721.200.849 

151.115.737.074 
17.616.815.283 

112.279.686.259 
69.586.815.764 

1.519.320.255.229 

V I I . THONG T I N BO SUNG CHO CAC K H O A N MUC TRINH BAY TRONG BAO CAO LlTU 
CHUYEN TIEN TE TONG HOOP 

Tai ngay ket thuc nam tai chinh, cac cdng ng phai thu, phai tra lien quan den tai san co dinh nhu 
sau: 

So cuoi nam So din nam 
Mua tai san co dinh bing each nhan cac khoan ng 
Tra trudc t i ln mua sim tai san c6 dinh 

34.992.568.000 108.737.640 
13.692.781.818 

V r a . N H I T N G T H O N G T I N K H A C 

1. Cac cam ket 
Theo cac dieu khoan trong Hgp dong hgp tac kinh doanh ky vdi Cong ty TNHH Quoc t l Unilever 
Viet Nam de nang cap nha xudng phuc vu cho boat dgng gia cdng san pham cua Unilever, Cong ty 
cam ket se su dung khoan ung trudc cua Unilever de chi tra cho viec thuc hien cong trinh va dam 
bao tuan thii t i ln do hoan thanh cdng trinh nhu thong nhit cua hai ben. 

Theo cac dieu khoan trong thoa thuan hgp tac ky vdi Cong ty Cd phan Bat dgng san Xavinco ve 
viec chuyen doi muc dich su dung khu dat tao nguon von cho du an di ddi nha may Chi nhanh Ha 
Ngi, Cdng ty cam ket se gdp von thanh lap doanh nghiep du an ciing Cong ty Cd phan Bat dgng 
san Xavinco ddng thdi sir dung khoan tien ho trg cho muc dich di ddi nha may. 

vAri/v 
C 

2. Giao dich va so du vdi cac ben lien quan ' 
Cac ben lien quan vdi Cong ty bao gdm: cac thanh vien quan ly chu chot, cac ca nhan co lien quan 
vdi cac thanh vien quan ly chu chot va cac ben lien quan khac. 
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CONG TY CO PHAN BOT GIAT L IX 
Dja chi: S6 03, ducmg s6 02, Khu ph6 4, phuong Linh Trung, quan Thu Due, TP. H6 Chi Minh, Viet Nam. 
BAO C A O TAI CHINH TONG HOP 
Cho nam tai chinh kk thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
Ban thuyet minh Bao cao tai chinh tdng hyp (tilp theo) 

2a, Giao dich vd sd du v&i cdc thdnh vien qudn ly chu chdt vd cdc cd nhan co lien quan v&i cdc 
thdnh vien qudn ly chu chdt 
Cac thanh vien quan ly chu chot gom: cac thanh vien Hoi dong quan trj va cac thanh vien Ban dilu 
hanh (Ban Tong Giam doc, K I toan truoiig). Cac ca nhan co lien quan voi cac thanh vien quan ly 
chu chot la cac thanh vien mat thiet trong gia dinh cac thanh vien quan ly chu ch6t. 

Giao dich vai cdc thdnh vien qudn ly chu chdt vd cdc cd nhan cd lien quan vdi cdc thdnh vien qudn 
ly chu chdt 
Cong ty khong phat sinh giao dich ban hang va cung cip dich vu cung nhu cac giao djch khac voi 
cac thanh vien quan ly chu chot va cac ca nhan co lien quan voi cac thanh vien quan ly chu chit. 

Cdng na v&i cdc thdnh vien qudn ly chu chdt vd cdc cd nhan cd lien quan v&i cdc thdnh vien qudn 
ly chit chdt 
Cong ty khong co cong ng voi cac thanh vien quan ly chii chot va cac ca nhan co lien quan voi cac 
thanh vien quan ly chu ch6t. 

Thu nhap cua cdc thdnh vien qudn ly chu chdt 
Thu nhap cua cac thanh vien quan ly chu chit trong ky chi co luong voi tdng t i ln luong trong nam 
la 4.433 trieu VND (nam trudc la 3.116 trieu VND). 

2b, Giao dich vd so du v&i cdc ben lien quan khdc 
Cac ben lien quan khac vdi Cong ty gom: 
Ben lien quan khac Moi quan he 
Tdng Cong ty H6a chat Viet Nam Cong ty me 
Cdng ty Co phan Xuat nhap khau Hoa chat Mien Nam Cong ty trong ciing Tap doan 
Cdng ty TNHH mgt thanh vien Hda chat Co ban Mien Nam Cong ty trong cung Tap doan 
Cong ty TNHH mgt thanh vien Hoi ky nghe Que ban Cdng ty trong cung Tap doan 
Cong ty Cd phan Xa phong Ha Ngi Cdng ty trong ciing Tap doan 
Cong ty TNHH mgt thanh vien Vat tu va Xuat nhap khau Hda chat Cdng ty trong cung Tap doan 
Cong ty Cd phan Thiet ke Cong nghiep Hda chat Cong ty trong cung Tap doan 
Cdng ty Cd phan H6a chat Viet Tri Cong ty trong cung Tap doan 
Cdng ty Co phan Phan bon va Hoa chat Can Tho Cong ty trong ciing Tap doan 
Cdng ty C6 phin Bgt giat va Hoa chit Due Giang Cdng ty trong cung Tap doan 
Cdng ty TNHH mgt thanh vien Apatit Viet Nam Cdng ty trong cung Tap doan 
Cong ty Tai chinh Cd phin Hoa chit Viet Nam Cdng ty trong cung Tap doan 
Cong ty Co phan Hoa chit Binh Di ln Cdng ty trong cung Tap doan 
Cdng ty TNHH Xalivico Cdng ty lien k i t 

Giao dich v&i cdc ben lien quan khdc 
Ngoai cac giao dich ve ban hang va cung cap dich vu cho cac ben lien quan khac da dugc trinh bay 
d thuyet minh so VI . lb , Cdng ty con phat sinh cac giao dich khac vdi cac ben lien quan khac nhu 
sau: 

Nam nay Nam trudc 
Cdng ty Cd phan Xuat nhap khau Hoa chdt 
Mien Nam 
Mua nguyen vat lieu 36.022.552.750 42.379.309.975 
Cdng ty TNHH mot thdnh vien Hoa chat Ca bdn 
Mien Nam 
Mua nguyen vat lieu 3.136.700.000 2.080.764.000 
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CONG TY CO PHAN BOT GIAT L IX 
Dja chi: S6 03, ducmg s6 02, Khu ph6 4, phuong Linh Trung, quan Thu Diic, TP. H6 Chi Minh, Viet Nam. 
BAO CAO TAI CHINH TONG HOP 
Cho nam tai chinh k i t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
Ban thuyet minh Bao cao tai chinh tdng hyp (tilp theo) 

Nam nay Nam tru-ffc 
Cong ty Co phan Cong nghiep Hoa chat Vi sinh 
Mua nguyen vat lieu - 505.223.302 
Cong ty TNHH mot thdnh vien Hoi ky nghe Que 
han 
Mua nguyen vat lieu - 6.605.500 
Cong ty Co phan Xd phong Hd Ngi 
Mua nguyen vat lieu 1221213 2.735.659.503 
Cong ty TNHH mgt thdnh vien Vat tir vd Xudt 
nhap khdu Hda clidt 
Mua nguyen vat lieu 1.200.778.600 1.860.493.041 
Gia cong - . 53.141.400 
Thue kho 49.000.000 84.000.000 
Cong ty Co phan Thiet ke Cong nghiep Hda 
chat 
Dich vu sua chua nha xudng, vat kien tnic, tu van 
gikmsit,... 2.130.403.000 1.037.664.000 
Cong ty Co phan Hda chdt Viet Tri 
Mua nguyen vat lieu 1.957.806.240 2.109.850.080 
Cong ty Co phan Bgt giat vd Hod chdt Dire 
Giang 
Mua nguyen vat lieu 10.519.532.270 2.012.270.000 
Cong ty Cd phan Phan bon vd Hod chdt Can 
Thff 
Mua nguyen vat lieu 2.688.367.200 960.192.000 

Gia hang hda, dich vu cung cap cho cac ben lien quan khac la gia thoa thuan. Viec mua hang hoa, 
dich vu tu cac ben lien quan khac dugc thuc hien theo gia thoa thuan. 

' * •" 

Cong na vai cdc ben lien quan khdc 
Cong ng vdi cac ben lien quan khac dugc trinh bay tai thuyet minh so V.3 va V. 11 a. 

Cac khoan cdng ng phai thu cac ben lien quan khac khdng co bao dam va se dugc thanh toan bang 
tien. Khong cd khoan du phong phai thu khd doi nao dugc lap cho cac khoan ng phai thu cac ben 
lien quan khac. 

3. Thong tin ve bo phan 
Thcng tin bg phan dugc trinh bay theo linh vuc kinh doanh va khu vuc dia ly. Bao cao bg phan 
chinh y lu la theo khu vuc dia ly dua tren co cau t l chuc, quan ly ngi bg va he thing Bao cao tai 
chinh ngi bg cua Cong ty. 

3a, Thdng tin ve khu vuc dia ly 
Hoat ddng cua Cdng ty dugc phan bo chu yeu d khu vuc xuat khau va khu vuc ngi dia. 

Ban thuyit minh nay Id mat bg phgn hap thdnh vd phdi dirge dgc cung vdi Bdo cdo tdi chinh tdng hgp 35 



CONG TY CO PHAN BOT GIAT L IX 
Dja chi: S6 03, ducmg s6 02, khu ph6 4, phucmg Linh Trung, quan Thii Due, TP. H6 Chi Mmh, Viet Nam. 
BAO CAO TAI CHINH TONG HOP 
Cho nam tai chinh kk thiic ngay 31 thang 12 nam 2016 
Ban thuyit minh Bao cao tai chinh tdng hp-p (tilp theo) 

Thong tin ve ket qua kinh doanh, tai san co dinh va cac tai san dai han khac va gia tri cac khoan chi 
phi Ion khong bang tien cua bg phan theo khu vuc dia ly dua tren vi tri cua khach hang ciia Cong ty 
nhu sau: 

Khu virc xuat khau Khu vuc npi dja Cong 
Nam nay 
Doanh thu thuan ve ban hang va cung cap 
dich vu ra ben ngoai 306.262.254.566 1.647.041.713.275 1.953.303.967.841 
Doanh thu thuan ve bin hang va cung cap 
dich vu giua cac bp phan ^ ^ -_ 
Tdng doanh thu thuan ve bdn hang vd 
cungcdp dfch v^ 306.262.254.566 1.647.041.713.275 1.953.303.967.841 

Kit qua kinh doanh theo bo phan 
cac chi phi khong phan bo theo bo phan 
Lgi nhuan tu boat dgng kinh doanh 
Doanh thu boat dong tai chinh 
Chi phi tai chinh 
Thu nhap khac 
Chi phi khac 
Chi phi thul thu nhap doanh nghiep hien 
hanh 

Lcri nhuan sau thui thu nhap doanh 
nghiep 

63.357.151.227 340.727.168.786 404.084.320.013 
(229.120.752.804) 

174.963.567.209 
9.371.134.241 

(5.235.001.334) 
19.012.708.068 

(40.167.325) 

(40.542.105.245) 
(218.776.703) 

157.311.358.911 

Tdng chi phf dd phat sinh de mua tdi sdn 
CO dinh vd cdc tdi sdn ddi han khdc 121.924.713.660 

Tdng chi phf khdu hao vd phan bS chi phi 
trd trirdc ddi han 24.386.735.299 

Nam truo'c 
Doanh thu thuin ve ban hang va cung cip 
dich vura ben ngoai 309.950.940.584 1.447.353.802.537 1.757.304.743.121 
Doanh thu thuin v l ban hang va cung cip 
dich vu giira cac bg phan : : :_ 
Tdng doanh thu thuan vi bdn hang vd 
cung cdp dich v(/ 309.950.940.584 1.447.353.802.537 1.757.304.743.121 

c6f 
iCHNH 

A 

Kit qua kinh doanh theo b6 phan 

cac chi phi khong phan bo theo bg phSn 

Lgi nhuan tir hoat dgng kinh doanh 
Doanh thu boat dong tai chinh 
Chi phi tai chinh 
Thu nhap khac 
Chi phi khac 
Chi phi thul thu nhSp doanh nghiep hi$n 
hanh 
Chi phi thul thu nhap doanh nghiep hoSn lai 
Lpi nhuan sau thui thu nhap doanh 
nghiep 

65.717.333.995 306.875.123.754 372.592.457.749 

(199.410.551.769) 
173.181.905.980 
10.326.699.234 
(4.232.666.940) 
54.114.953.756 

(367.297.896) 

(52.978.708.846) 
1.333.202.255 

181.378.087.543 
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CONG TY CO PHAN BOT GIAT L IX 
Dia chi: S6 03, duong s6 02, Khu ph6 4, phuong Linh Trung, quan Thii Due, TP. H6 Chi Minh, Viet Nam. 
BAO CAO T A I CHINH TONG HOP 
Cho nSm tai chinh ket thiic ngay 31 thang 12 nSm 2016 . . 
Ban thuyet minh Bio cio t^i chinh tong hop (tiep theo) 

Khu vyc xuat khiu Khu vyc noi dja Cong 
Tdng chi p/ti da phat sinh di mua tdi sdn 
CO dinh vd cdc tdi sdn ddi han khdc ^ ^ ______ 22.584.712.397 

Tdng chi phi khdu ftao vd phan bo chi phi 
trd trudc ddi han 19.217.988.179 

Tai san va ng phai tra ciia bg phan theo khu v\rc dia ly dua tren vi tri cua khach hang ciia Cong ty 
nhu sau: 

Khu vuc xuit khiu Khu vuc noi dia Cgng 

120.513.530.172 600.950.935.709 721.464.465.881 
59.045.317.500 

780.509.783.381 

53.989.184.607 269.221.646.412 323.210.831.019 
6.131.844.358 

329.342.675.377 

136.615.980.320 596.221.965.697 732.837.946.017 
59.264.094.203 

792.102.040.220 

62.065.993.047 270.869.544.622 332.935.537.669 

So cuoi nSm 
lk\n true tilp cua bg phan 
Tai san phan b6 cho bg phan 
Cic tai san khong phan b6 theo bo phan 
Tdng tdi sdn 

Ng phai tra true tilp ciia b6 phSn 
Ng phai tra phan bo cho bg phan 
Ng phai fra khong phan b l theo bg phan 
Tdng na phdi trd 

So dau nam 
Tai san true tilp cua bO phSn 
Tai san phan bo cho bg phan 
cac tai san khong phan b l theo bg phSn 
Tong tdi sdn 

Ng phai tra true tilp cua b6 phan 
Ng phai tra phan b l cho bg phan 
Ng phai Ua khong phan b l theo bg phan 6.406.264.458 
Tdng na phdi trd 339.341.802.127 

3b. Thdng tin vi linh vuc kinh doanh 
Cong ty C O cac lmh vuc kinh doanh chinh sau: 
• LTnh vuc 01: Ban thanh pham. 
• LTnh vyc 02: Hoat dgng khac. * 

Chi t i l t doanh thu thuin v l ban hang va cung cip djch vy ra ben ngoai theo ITnh vyc kmh doanh 
nhu sau: 

Nam nay Nam trudc 
LTnh vuc ban thanh phim 1.833.464.952.819 1.662.644.517.362 
LTnh vyc boat dgng khac 119.839.015.022 94.660.225.759 
C9ng 1.953.303.967.841 1.757.304.743.121 
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CONG TY CO PHAN BOT GIAT L IX 
Dia chi: Sd 03, ducmg s6 02, Khu ph6 4, phuong Linh Trung, quan Thu Due, TP. H6 Chi Minh, Vi6t Nam. 
BAO CAO TAI CHINH TONG HOP 
Cho nam tai chinh kk thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
Ban thuyet minh Bao cio tai chinh tdng hop (tilp theo) 

Chi tiet ve chi phi da phat sinh de mua tai san co dinh va cac tai san dai han khac va tai san bp phan 
theo ITnh vyc kinh doanh nhu sau: 

Chi phi da phat sinh d i mua tai san 
cd djnh va cac tai san dai han khac Tai san bo phan 

Nam nay Nam trup-c Nam nay Nam truo-c 
LTnh vuc ban thanh pham 114.444.394.246 21.368.148.234 677.201.211.217 693.362.376.577 
LTnh vuc hoat dong khac 7.480.319.414 L216.564.163 44.263.254.664 39.475.569.440 
Cong 121.924.713.660 22.584.712.397 721.464.465.881 732.837.946.017 

4. Quan ly rui ro tai chinh 
Hoat dong cua Cong ty phat sinh cac ni l ro tai chinh sau: rui ro tin dung, rui ro thanh khoan va rui 
ro thi trudng. Ban Tong Giam doc chiu trach nhiem trong viec thiet lap cac chinh sach va cac kiem 
soat nham giam thieu cac rui ro tai chinh cung nhu giam sat viec thuc hien cac chinh sach va cac 
kiem soat da thilt lap. 

4{L Rui ro tin dung 
Rui ro tin dung la rui ro ma mgt ben tham gia trong hgp dong khdng co kha nang thuc hien dugc 
nghTa vu ciia minh dan den tdn that ve tai chinh cho Cdng ty . 

Cdng ty C O cac rui ro tin dung phat sinh chu y l u tu cac khoan phai thu khach hang va t i l n gui ngan 
hang. 

Phdi thu khach hang 
D I quan ly ng phai thu khach hang. Ban Tong Giam doc da ban hanh quy chi ban hang vdi cac quy 
dinh chat che v l cac doi tugng mua hang, dinh muc ban hang, ban muc ng va thdi ban ng mgt each 
cu th i . Hang thang Ban Tdng Giam doc thuc hien k i lm tra viec tuan thii quy chi ban hang nay. 
Ngoai ra, nhan vien phong ke toan thudng xuyen theo doi ng phai thu de ddn ddc thu hdi. 

Khoan phai thu khach hang cua Cdng ty lien quan din nhilu don vi boat ddng trong cac ITnh vuc va 
cac khu vuc dia ly khac nhau nen rui ro tin dung tap trung doi vdi khoan phai thu khach hang la 
thip. 

Tien gici ngan hang 
Cac khoan tien gui ngan hang cd ky ban va khdng co ky han ciia Cdng ty dugc gui tai cac ngan 
hang trong nude. Ban Tong Giam ddc khdng nhan thay cd rui ro tin dung trgng yeu nao tir cac 
khoan t i ln gui nay. 

Muc dd rui ro tin dung tdi da doi vdi cac tai san tai chinh la gia tri ghi sd cua cac tai san tai chinh 
(xem thuyit minh sd VIII.5 v l gia tri ghi sd ciia cac tai san tai chinh). 

Tat ca cac tai san tai chinh cua Cdng ty deu trong ban va khdng bi giam gia tri. -

4b. Rdi ro thanh khodn 
Riii ro thanh khoan la rui ro Cdng ty gap khd khan khi thuc hien nghTa vu tai chinh do thi lu tien. 

Rui ro thanh khoan cua Cdng ty chii yeu phat sinh tu vigc cac tai san tai chinh va ng phai tra tai 
chinh cd cac thdi diem dao ban lech nhau. 

Cdng ty quan ly rui ro thanh khoan thdng qua cac bien phap: thudng xuyen theo doi cac yeu cau ve 
thanh toan hien tai va du k i ln trong tuong lai d l duy tri mgt lugng t i l n cung nhu cac khoan vay d 
muc phu hgp, giam sat cac ludng t i l n phat sinh thuc t l vdi du k i l n nham giam thieu anh hudng do 
biln ddng ciia ludng t i ln . 
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CONG TY CO PHAN BOT GIAT L IX 
Dia chi: S6 03, duong s6 02, Khu ph6 4, phucmg Linh Trung, quan Thu Due, TP. H6 Chi Minh, Viet Nam. 
BAO CAO TAI CHINH TONG HOP 
Cho nam tai chinh kk thiic ngay 31 thang 12 nam 2016 
Ban thuyet minh Bao cao tai chinh t6ng hop (tilp theo) 

Thdi han thanh toan ciia cac Ichoan ng phai tra tai chinh phi phai sinh (khdng bao g6m lai phai tra) 
dua tren thdi ban thanh toan theo hgp dong va chua dugc chilt khiu nhu sau: 

Tir 01 nam Tren 01 nSm 
trd xuong din 05 nam Tren 05 nam Cong 

S6 cuoi nam 
Phai tra ngudi ban 140.359.985.705 23.544.983.601 - 163.904.969.306 
Vayvang 71.657.556.080 - - 71.657.556.080 
cac khoan phai tra khac 17.488.445.870 4.388.050.850 ^ 21.876.496.720 
COng 229.505.987.655 27.933.034.451 ^ 257.439.022.106 

So dau nam 
Phai tra ngudi ban 90.121.438.746 33.552.983.601 - 123.674.422.347 
Vayvang 111.111.864.900 - - 111.111.864.900 
Cac khoan phai fra khac 20.435.660.515 4.360.300.576 ~_ 24.795.961.091 
Cgng 221.668.964.161 37.913.284.177 - 259.582.248.338 

Ban T6ng Giam doc cho ring muc do riii ro d6i vdi viec tra ng la thip. Cong ty co kha nang thanh 
toan cac khoan ng den ban tu dong tien tu boat dgng kinh doanh va tien thu tu cac tai san tai chinh 
dao ban. Cong ty co dii kha nang tiep can cac ngudn vdn va cac khoan vay den ban trong vong 12 
thang cd tb i dugc gia han vdi cac ben cho vay hien tai. 

4c, Rui ro thi tru&ng 
Rui ro thi trudng la nii ro ma gia tri hgp ly hoac cac ludng tien trong tuong lai cua cdng c\ tai 
chinh se bien dgng theo nhung thay ddi ciia gia thi trudng. 

Rui ro thj trudng lien quan din boat ddng ciia Cdng ty gdm: ni i ro ngoai te, nii ro lai suit va nii ro 
gia hang boa, nguyen vat lieu. 

Cac phan tich ve dd nhay, cac danh gia dudi day lien quan den tinh hinh tai chinh ciia Cdng ty tai =5 
ngay 31 thang 12 nam 2016 va ngay 31 thang 12 nam 2015 tren co sd gia tri ng thuan. Muc thay;;<^ 
ddi ciia ty gia, lai suit, gia hang hoa, nguyen vat lieu su dung de phan tich dd nhay dugc dua tren 
viec danh gia kha nang cd t h i xay ra trong vong mgt nam tdi vdi cac dieu kien quan sat dugc ciia--^]: 
thi trudng tai thdi diem hien tai. ^7 ^ 

Rui ro ngoai te 
Rui ro ngoai te la nii ro ma gia tri hgp ly hoac cac luong t i l n trong tuong lai cua cdng cu tai chinh 
se biln ddng theo nhung thay ddi ciia ty gia hoi doai. 

Cdng ty nhap khau nguyen vat lieu va mua may mdc thiet bi vdi ddng tien giao djch chu yeu la 
USD do vay bi anh hudng bdi su bien ddng ciia ty gia hdi doai. 

Cdng ty quan ly ni i ro lien quan den bien ddng ciia ty gia hdi doai bang each tdi uu thdi ban thanh 
toan cac khoan ng, du bao ty gia ngoai te, duy tri hgp ly co cau vay va ng giiia ngoai te va VND, 
lira chgn thdi diem mua va thanh toan cac khoan ngoai te tai thdi diem ty gia thap, su dung tdi uu 
ngudn tien hien cd de can bang giira ni i ro ty gia va ni i ro thanh khoan. 

Cdng ty khdng su dung bat ky cdng cu tai chinh phai sinh de phdng ngua nii ro ngoai te. 
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CONG TY CO PHAN BOT GI^T LIX 
Dia chi: S6 03, ducmg s6 02, Khu ph6 4, phucmg Linh Trung, quan Thu Due, TP. H6 Chi Minh, Viet Nam. 
BAO CAO TAI CHINH TONG HOP 
Cho nam tai chinh kit thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 ! 
Ban thuyit minh Bao cao tai chinh t6ng hyp (tilp theo) " 

Tai san/(Ng phai tra) thuan co goc ngoai te ciia Cong ty nhu sau: 
S6 cudi nam So dau nam 
USD EUR USD EUR 

Tiln va cac khoan tuong duong tiln 28.060,41 - 513.360,35 200,91 
Phai thu khach hang 556.587,41 - 619.710,50 -
cac khoan phai thu khac 34.946,00 - -
Phai tra nguai ban (699.068,30) - (791.215,80) -
Vay va ng (731.236,00) - (2.489.435,00) 
cac khoan phai tra khac (199.564,80) (2.135,64) (209.905,88) (2.135,64) 
Tai san/(Nff phai tra) thuan co glc 
ngoai t f (1.010.275,28) (2.135,64) (2.357.485,83) (1.934,73) 

Ban Tong Giam doc danh gia muc do anh huong do bien dgng cua ty gia hoi doai den lgi nhuan 
sau thul va v In chu sd huu cua Cong ty la khong dang k l . 

Rui ro lai suat 
Rui ro lai suat la rui ro ma gia tri hgp ly hcjac cac luong tien trong tuong lai cua cong cu tai chinh 
se bien ddng theo nhirng thay ddi cua lai suat thi trudng. 

Rui ro lai suat cua Cong ty chu yeu lien quan den cac khoan tien gui co ky ban va cac khoan vay cd 
lai suat tha ndi. 

Cdng ty quan ly rui ro lai suat bang each phan tich tinh hinh thi trudng de dua ra cac quylt dinh 
hgp ly trong viec chgn thdi di lm vay va ky h^n vay thich hgp nham cd dugc cac lai suit cd lgi nhit 
cung nhu duy tri co ciu vay vdi lai suit tha noi va co dinh phu hgp. 

Cac cdng cu tai chinh co lai suat tha noi cua Cdng ty chi cd cac khoan vay vdi lai suat tha noi tai 
ngay k i t thuc nam tai chinh la 731,236.00 USD (s6 diu nam la 2,489,435 USD). 

Ban Tdng Giam die danh gia muc dd anh hudng do bi ln dgng ciia lai suit din lgi nhuan sau thul 
va v6n chu sd huu ciia Cong ty la khong dang k l . 

Rui ro ve gid hang hoa, nguyen vat lieu 
Cdng ty cd nii ro ve su bien dgng ciia gia hang hda, nguyen vat lieu. Cdng ty quan ly ni i ro ve gia 
hang hda, nguyen vat lieu bang each theo ddi chat che cac thdng tin va tinh hinh cd lien quan ciia 
thi trudng nham quan ly thdi diem mua hang, ke hoach san xuat va muc hang tdn kho mot each hgp 

Cdng ty chua su dung cac cdng cu phai sinh dam bao d l phdng ngua cac riii ro v l gia hang 
hda/nguyen vat lieu. 

4(L Tdi sdn ddm bdo 
Cdng ty khdng cd tai san tai chinh the chap cho cac don vi khac cung nhu nhan tai san the chap tu 
cac don vi khac tai ngay 31 thang 12 nam 2016 va tai ngay 31 thang 12 nam 2015. 
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CONG TY CO PHAN BOT GIAT L IX 
Dia ciii; S6 03, dudng s6 02, Khu ph6 4, phuong Linh Trung, quan Thu Due, TP. H6 Chi Minh, Viet Nam. 
BAO CAO TAI CHINH TONG HQP 
Cho nam tai chinh kk thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
Ban thuyet minh Bao cao tai chinh tdng hyp (tiep theo) 

5. Tai san tai chinh va n& phai tra tai chinh 
Tdi sdn idi citinit 

Gifi trj ghi s6 
So cuoi nam S6 dau nam 

TiSn va cac khoan tuang 
ducmg tiSn 
Phai thu ichach hang 
C^c khoan ph î thu khac 
COng 

Gia g6c Dtf phdng 

128.261.720.839 
105.475.004.734 

1.036.946.313 
234.773.671.886 

Gia goc Pit ph6ng 

245.600.303.279 
86.381.673.230 

886.611.640 
332.868.588.149 

Gia trj h9p 
So cuoi nam So dau nam 

128.261.720.839 245.600.303.279 
105.475.004.734 86.381.673.230 

1.036.946.313 886.611.640 
234.773.671.886 332.868.588.149 

Ng phdi trd tdi diinh 

Phai tra nguai ban 
Vay va ng 
Cac khoan phai tra khac 
COng 

Gia trj ghi s6 
S6 cu6i ky So dau nam 

123.674.422.347 
111.111.864.900 
24.795.961.091 

163.904.969.306 
71.657.556.080 
21.876.496.720 

Gia tri hyp ly 
S6 cu6i ky So dau nSm 

123.674.422.347 
111.111.864.900 
24.795.961.091 

163.904.969.306 
71.657.556.080 
21.876.496.720 

257.439.022.106 259.582.248.338 257.439.022.106 259.582.248.338 

6. 

Phieffng phdp xac dinh gid tri hap ly cua cdc tdi sdn tdi chinh vd na phdi trd tdi chinh 
Gia tri hop ly cua cac tai san tai chinh va ng phai tra tai chinh dugc phan anh theo gia tri co the 
dugc chuyen doi trong mgt giao djch hien tai giua cac ben co day du hieu biet va mong muon giao 
dich. 

Cong ty su dung phuong phap va gia dinh sau de uoc tinh gia tri hgp ly cua cac tai san tai ch i i^ Y\ 
ng phai tra tai chinh: Gia tri hgp ly cua tien va cac khoan tuong duong tien, phai thu khach ' 
cac khoan phai thu khac, vay, phai tra nguoi ban va cac khoan phai tra khac tuong duong gia 
sach (da tru dy phong cho phan uoc tinh co kha nang khong thu hoi dugc) cua cac khoan mucpajj. 

Sy kien phat sinh sau ngay ket thuc nam tai chinh 
Khong C O sy kien trgng yeu nao phat sinh sau ngay ket thuc nam tai chinh yeu cau phai dieu 
so lieu hoac cong bo tren Bao cao tai chinh t6ng hgp. 

Minh, ngay 18 thang 01 nam 2017 

Pham Thi Kim H6ng 
Ngu-cri lap bieu 

Doan Thi Tam 
Ke toan trirong 

Cao Thanh Tin 
Tong Giam doc 
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Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2017 

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX 

Tổng Giám Đốc 

(ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

ng Giám Đng Giám Đ

(ký tên và đóng dấu)




