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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM 
— CONG TY CO PHAN THAN CAO SO'N - VINACOMIN 

Dia chi: Phu'ng Cm So'n, thành ph6 Cm Ph, ti'nh Qung Ninh, Vit Nam. 

— BAO CÁO CCJA BAN GIAM DOC 
Nàm tâi chmnh kt thüc vào ngày 31 thang 12 näm 2019 

— Ban Giám d6c Cong ty C6 phn Than Cao So - Vinacomin (du'O dày gçi tt là 'Cong ty') trinh bay 

baa cáo nay cOng vO Báo cáo tài chInhcho nàm tài chinh ktthOc vào ngày 31 tháng 12 näm 2019 

cOa Cong ty dà du'cc kim toán b&i các kim toán vién dc lap. 

Thông tin chung 
COng ty C6 phn Than Cao Scn - TKV là cOng ty c6 phn dcc chuyn di tO' doanh 
nghiep Nhà nLvO'c theo Quyét dinh s6 2041/QD-BCN ngày 8/8/2006 cOa Bc tru'&ng B 
Cong nghip. COng ty du'c d61 ten thành Cong ty c6 phn Than Cao So'n - Vinacomin 
theo Nghj quyt Dai hi dng c6 dOng thu'O'ng nien nám 2011 vao ngày 25/03/2011 Cong 
ty hoat dng theo giy chO'ng nhân dàng k' doanh nghiep COng ty c6 phn vài ma s6 
doanh nghip s6 5700101098, dàng k' ln du ngày 02/01/2007, dàng k thay dci ln thtr 
8 ngày 20! 01/2017 do S& K ho?ch Va Du tu' tinh Quáng Ninh cp. 

Theo Giy chO'ng nhn däng k' doanh nghip Cong ty c phnthay d& ln thU 8 ngày 
20/01/2017, von diu I cOa COng ty là 268.467.730.000 VND, di'c chia thành 26.846.773 
c6 phn. C th nhu' sau: 

TI Têncódông SSc6phn TII 

1 Tp doàn Cong nghip Than - Khoáng sn Vit Nam 17.450.403 65% 

2 Các d61 tu'p'ng khâc 9.396.370 35% 

T6ng cong 26.846.773 100% 

2. Hi dong Quãn trl,  Ban Giám dôc và Ban kim soát 

Các thành vièn cOa Hi dng quán tr, Ban Giâm d6c và Ban kim soát Cong ty dà diu hành 
hot dng cCia Cong ty trong suót nàm tài chInh va den ngày 1p báo cáo tài chinh nay baa 
gm các vi nhu' sau: 

Hi dông quàn tr 

Ho và ten: ChO'c vu: 

- Ong Vu Van KhOn ChO tjch HDQT (tO' ngày 01/02/2020) (i) 

- Ong Hoàng Minh Hieu ChO tich  HDQT (tO' ngày 01/05/2019 den (ii) 
31/01/2020) 

- Ong Ph?m Hong Tài ChO tich HDQT (den ngày 30/04/2019) (iii) 

Ong Ph?m Van Lang Uyviên (den ngày 31/12/2019) (iv) 

- Ong Ph?m Thành DOng Uy viên 

Ong Phm Hong Lung Uy vien 

- Ong Trn Tuen Anh Uy viën 

(i) Thea Nghj quyet Hi dng quan trj s6 03/NQ-TCS-HDQT ngày 01/02/2020 v viec 
gici' chCic vu ChO tich  Hi dng quân tr COng ty. 

(ii) Thea Nghi quy4t Hi dng qun tr s6 20/NQ-TCS-HDQT ngày 01/05/2019 v viec 
giO' chO'c vu ChO tch Hi dóng quán tn Cong ty. 

(iii) Thea Quy4t dlnh  s6 2067!QD-TCS-HDQT ngay 26/04/2019 v vic thay d6i thánh 
viên Hi dông quàn tr COng ty. 

(iv) Thea Ngh quyet Di hi dng cO dOng bet thu'ng nám 2019 s6 03/NQ-TCS-
DHDCD ngáy 16/12/2019. 
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L TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM 
CONG TY CO PHAN THAN CAO SO'N - VINACOMIN 

L Da chi: Phu'äng Cm So thãnh phó Cm Phá, tinh Quáng Ninh, Vit Nam. 

1
BAO CÁO CUA BAN GIAM DOC (tp theo) 

• Näm tài chInh két thüc vào ngay 31 tháng 12 näm 2019 

a Ban Giám 

• 
Ho va ten: ChO'c vu: 

- Ong Pham Thành DOng Giám dOc 

a - Ong Nguyn Van Sinh PhO Giám d6c 

• 
- Ong Pham Quôc Viêt Phô Giám dóc 

- Ong Vu'o'ng Van Biên PhO Giám dóc (dn ngày 31/03/2019) (v) 

$ - Ong Mai Huy Giáp PhO Giám dóc 

• 
Ong Trn Tun Anh Ké toán tru'àng 

a
(v) Theo Quyét dinh s6 1331/QD-TCS-HDQT ngày 19/03/2019 cOa Hi dng quán tr 

v viec can b nghi vic d& hu'&ng ché d hu'u tiE. 

a 
Ban Kim soát: 

I Ho và ten: Chtc vu: 

a - Ba Nguyn Lan Chi Tru'O'ng ban 

- Ong Nguyn Duy Ti6n CJy viên 

- Ba Nguyn Thj Bich Hái ciy viên 

1 3. Truth 

a Cong ty cO try s& ti: Phtng Cm San, thânh phó Cm Phá, tinh Quáng Ninh, Viêt Nam. 

Li 4. Tmnh hInh tài chinh và kt qua hot dng kinh doanh 

L Chi tit tlnh hinh tài chinh vào ngáy 31 thang 12 nàm 2019 và k6t qua ho?t dng kinh 

doanhcho näm thE chinh kt thüc cOng ngáy cOa Cong ty duc trinh bay trong Báo cáo tái 

L chInh da du'ç'c kim toándlnh kern. 

5. Cac khoàn bt thu'&ng va str kiin phát sinh sau ngày kêt thüc nãm tài chinh 

Li D4n ngày Ip háo cáo nay, Ban Giám dOc Cong ty cho rng khOng CO sçr kien nào cO the 

lam cho cac só lieu  và thông tin dä du'c trInh bay trong Báo cáo tài chinh dä kiem toán 

Li cOa Cong ty bj phán ánh sai Ich. 

L 6. Thông tin vÔ hot dông lien tyc 

Li Theo Nghi quy6t Dai hi dng c6 dông bt thu'O'ng nàm 2019 ngày 16/12/2019, Di hOE 
d6ng cô dOng Cong ty dã thông qua Phu'ang an hap nht doanh nghiOp; Hap d6ng hcp 
nht Cong ty 06 phn Than Cao San - Vinacomin và Cong ty CO phn Than Tày Nam Dá 
MaE - Vinacomin thành Cong ty C6 phn Than Cao San - TKV và thông qua Diu l cOa 

I Cong ty C6 phn Than Cao San - TKV ("Cong ty hQ'p nhet"). Thea do, COng ty C6 phn 

Li
Than Cao San- Vinacomin sé thcic hin các thO tyc thea quy djnh cOa pháp luât dé thy'c 

hin ho'p nhet 2 cOng ty. 

L Thea phang an hçp nht 5ã du'c thông qua, COng ty C6 phn Than Cao San - 
Vinacomin và COng ty 06 phn Than Tây Nam Dá Mài - Vinacomin sé hp nht thành mOt 

pháp nhán maE là Cong ty hp nht thông qua hoán d61 có phiéu TCS và TND ley c6 phióu 

U cOa Cong ty hp nht theo Hp d6ng ho'p nhet. Sau hp nht, Cong ty C6 phn Than Cao 
San - Vinacomin và Cong ty C6 phn Than Tày Nam Dá MaE - Vinacomin sé chm dO't tón 

Li t?i, chuy6n toàn bO quyn Va li ich hp pháp, trách nhiOm ye các khoán n chra thanh 
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TAP DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIET NAM 
CONG TY CO PHAN THAN CAO SO'N - VINACOMIN 
DIa ch: Phu'&ng Cm San, thành ph Cm Ph& tinh Qung Ninh, Vt Nam. 

BAO CÁO CUA BAN GIAM DOC (tip theo) 
Nàm tái chlnh ktthüc vao ngáy 31 tháng 12 nàm 2019 

toán, hp dóng lao dOng vá các nghia vti tài sn khác cho Cong ty hp nht. Cong ty dang 

thU'c hin cac thu tçic d hcp nht theo quy djnh cOa pháp Iuàt. 

Theo dO ye bn cht, hoat dng kinh doanh cOa các cOng ty cO lien quan tru'àc Va sau hp 
nht là hoat dng lien tyc, va Báo cáo tài chInh cho nàm tài chinh kt thOc váo ngày 

31/12/2019 cCia Cong ty du'cc lap dy'a trên c sâ g djnh hoat dOng lien tyc. 

7. Cong ty kiem toán 

COng ty TNHH PKF Vit Nam du'Q'c chi dnh là kièm toán viOn thy'c hin kim toán Báo cáo 

tâi chlnh cho nàm tài chInh két thüc vào ngày 31 tháng 12 nãm 2019 cOa Cong ty. 

8. COng bô trách nhim cüa Ban Giám dôc 

Ban Giám dec COng ty chju trách nhiem lap Báo cáo tài chinh và dam báo Báo cáo tài 

chinh dã phán ánh trung thcrc Va h'p l' v tlnh hlnh tài chinh váo ngáy 31 thángl2 nàm 

2019 cüng nh kt qua hoat dng kinh doanhvà tlnh hinh luau chuyén tiên tchonàm tài 

chinh kt thUc cOng ngày cUa COng ty. D4 1p Báo cáo tài chinh nay, Ban Giám dec COng 

ty du'qc yêu ceu: 

— Xây dging Va duy trl kim soát ni b ma Ban Giám dec và H dng quãn tn Cong ty 

L xac dinh  là cen thit d dam báo cho vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chinh khOng 

cOn sal sOt trçng yu do gian lan hoãc do nhm ln; 

L - Ly'a chon phO hp vá ap dung nhét quán các chinh sách k toán; 

[J Thy'c hin các xét doán và u'âc tlnh mt cách hp l' Va then trQng; 

Nêu rO các chun rny'c k4 toán du'c áp dung  cO du'o'c tuàn thO hay khOng, cO 

nhO'ng áp dung sal loch trQng yu den mt:j'c cen phái cOng be Va giái thIch trong Báo 

L cáo tài chlnh hay khOng; 

Lp Va tninh bay báo cáo tài chinh trén co' sO' tuàn thO các chuén my'c ké toán, che 

d k toán va các quy djnh pháp l' cO liOn quan den viec lap vá trinh bay Báo cáo tài 

$ chinh, 

Lp Báo cáo tái chinh trOn co' sO' ho?t dOng iOn tyc trCh' khi giá thuy4t COng ty sO tiép 

tyc hoat dOng khOng cOn phU hcp. 

• Ban Giám d6c COng ty cam két rng dã tuàn thO các yOu cu nOu trOn trong VIOC 1p và 

• 
tninh bay Báo cáo tái chlnh và nhn they khOng cO yen de bet thuOng xáy ra cO the ãnh 

hu&ng d4n khá nàng hoat dng liOn tyc cOa doanh nghip. 

$ Ban Giám d6c COng ty chlu  trách nhim dam báo s6 k toán du'c ghi chép dy dO, phán 

• ánh trung thy'c va hp ' tinh hinh tài chinh cOa COng ty va dam bao Báo cáo tài chinh cOa 

Cong ty du'ç'c lip phU hp vâi các chun mv'c k toán Vit Nam, ché d ké toán doanh 
nghip Vit Nam hien  hành va các quy djnh pháp l cO liOn quan dn vic 1p va trinh bay 

• 
Báo cáo tài 

L
Ban Giám d6c Cong ty cOng chju trách nhiem  dam báo an toàn cho các tài san và dã thi,ic 
hin các bin pháp phO hçp dé ngan ngU'a vá phát hin sal sOt va các tru'ng hQ'p vi phm 

L khác. 

Li Ban Giám d6c COng ty xác nhn rng Báo cáo tài chinh cho nàm tài chinh kt thOc vào 
ngay 31 tháng 12 nàm 2019 cOa COng ty dã du'çc lap theo dung các yOu céu neu trOn. 
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Quâng Ninh, ngày 20 thán 03 nám 2020 

1AM DOC 

Phm Thành DOng 

TAP DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIET NAM 
CONG TY CO PHAN THAN CAO SON - VINACOMIN 
Dia chi: Phu'&ng Cm San, thành phó Cm Phá, tinh Quáng Ninh, Viet  Nam. 

BAO CÁO CUA BAN GIAM DOC (tip theo) 
Nàm tài chInh két thüc vào ngày 31 thang 12 nám 2019 

Ngoái ía, Ban Giám dóc cam kt rng COng ty khOng vi pham nghia vçi cong bó thông tin 

theo quy dlnh  ti Thông tu' s6 155/20151TT-BTC, ngay 06/10/2015 ca BO Tài chmnh hu'&ng 

dn v viec  Cong bó thông tin trén Thi truOng chU'ng khoán. 

9. Y kiên ca Ban Giám dÔc 

Theo ' kién cüa Ban Giám d6c COng ty, Báo cáo tài chlnh dã du'c kim toán (dThh kern) 

dã phn ánh trung thy'c va hcp I' v tInh hInh tái chinh cia Cong ty vào ngày 31 tháng 12 

nàm 2019, két qu ho?t dng kinh doanh và tlnh hlnh Iu'u chuyn tin t trong nàm tài 

chinh kt thUc cOng ngáy va du'çc lap phO hp v6 cac chun m,i'c k toán Viet  Nam, ché 

d k toán doanh nghip Viet  Nam hiOn hânh Va các quy dnh pháp l' cO lien quan dn 

vic lap vá trinh bay Báo cáo tài chinh. 
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PKF Viêt Nam 

U Accountants & 
business advisers 

U Só:'13 /2020/BCKT-PKF.VPC Ha Ni, ngày 20 tháng 03 nàm 2020 

U 

BAO CÁO KIEM TOAN DQC LAP 

KInh gU'i: Hi d6ng Quán tr và Ban Giám dôc 

Cong ty c6 phân Than Cao Son - Vinacomin 

Chüng tôi dã km toán Báo cáo tài chinh cho nãm tài chinh kêtthüc váo ngày 31 tháng 12 nãm 

b 2019 cüa Cong ty c6 phn Than Cao Son - Vinacomin du'oc lap ngày 20 tháng 03 nàm 2020, 
bao gm: Bang can d6i k toán vao ngáy 31 tháng 12 nãm 2019, Báo cáo kêt qua hot dng kinh 
doanh, Báo cáo lu'u chuyn tièn t và Ban thuyt minh Báo cáo tái chinh cho nàm tài chInh kt 
thüc cUng ngay du'cyc trinh bay tii' trang 8 dn trang 53 kern theo. 

Baa cáo tài chinh da ducyc kim toán nay khOng nhm phán ánh tInh hInh tái chinh, két qua hot 
dOng kinh doanh và tinh hmnh luu chuyèn tiên té theo các nguyen tãc và thông lé k4 toán ducyc 

U chp nhän chung ti các nu'àc khác ngoài Vit Nam. 

Trâch nhiêm cüa Ban Giám dOc 

Ban Giám dc Cong ty c6 phân Than Cao Son - Vinacomin chju trách nhiém ye viec 1p Va trinh 
bay trung thçrc va hp 9 báo cáo tái chinh cia Cong ty theo chun mçi'c k toán, ch4 dO ké toán 
doanh nghiep Viêt Nam va các quy djnh pháp 9 cO lien quan den viêc 1p Va trinh bay báo cáo tài 
chlnh va chiu trách nhiêm v kim soát nôi bô ma Ban Giám dc xác dinh Ia can thiêt dé dam 
bao cho viêc lap vá trinh bay báo cáo tài chinh khong cO sal sOt trong yêu do gian ln hoc nhãm 
Ian 

Trách nhim cüa Kim toán vién 

Trách nhiem cOa chOng tOi là du'a ra 9 kin v báo cáo tài chinh dua trên két qua cta cuOc kièm 
toán. ChUng tOi dã tiên hánh kiém toán theo các chuân myc kiêrn toán Viêt Nam. Các chuân muc 

L
nay yêu cu chUng tOi tuân thU chuân rnu'c vá các quy dnh v dao dU'c ngh nghip, lap k 
hoach va thçrc hiên cuôc kim toán dé dat duac sir drn báo hçp 9 v viêc lieu báo cáo tài chInh 

L cUa COng ty cô phân Than Cao Son - Vinacomin có con sal sOt trong yéu hay khOng. 

• 
Cong viec  ki&m toán bao gm thckc hin các thU tuc nhàm thu thp các bng chU'ng kiém toán ye 
các s6 lieu vá thuyt minh trên báo cáo tái chinh. Các thU tçc kirn toán duc lua chçn dçia trén 
xét doán cUa kirn toán viên, bao grn dánh giá rUl ro cO sal sOt trcng yeu trong báo cáo tài chinh 

L
do gian ln hoc nhrn In. Khi thu'c hien  dánh giá các rUl ro nay, kiém toán vièn dä xem xét k14rn 
soát nôi bO cUa Cong ty lien quan d4n viec lap vá trinh bay báo cáo tái chinh trung thv'c, hp 19 
nhm thit k các thU tuc ki4m toán phü hp vO tinh hinh thyc t& tuy nhièn khOng nhrn mçic 
dich du'a ía 9 kin v hiéu qua cUa kirn soát nOl bO cUa COng ty. Cong viéc kim toán cung bao 

L g6m dánh giá tinh thich hap cUa các chinh sách k4 toán diiqc áp dung vá tinh hp 9 cUa cac 
u'àc tinh k toãn cUa Ban Giám d6c cOng nhu dánh giá viOc trinh bay t6ng th báo cáo tài chInh. 

L
Chung tOi tin tuàng rang các bng chiing kim toán ma chUng tOi dà thu thâp diic là dy dO và 
thich hp lam CO SO' cho 9 kiên kiOm toán cUa chUng tOi. 

Van phong chinh • Tel: +84 2466644488 • Fax: +84 24 6664 2233 • Email: pkfvietnam@pkf.com.vn.  www.pkf.com.vn  
Tng 10 Va 12 tôa nhà Hapulico • S6 1 Nguyen HUY TLfâng. Phtng Thanh Xuân Trung • Quân Thanh Xuân • Thành ph6 Ha Ni • Vit Nam 6 
PKF Viét Nam là cong ty thành vièn cia Tap oàn PKF Qu6c t6. mang ki cia câc cOng ty dOc lap Va khong thIa nhàn bt k' tráth nhi6m hoàc nghia vu nao cho các 
hành dOng hoàc viéc khong hành Ong cia bt k' cOng ty hoàc các cong ty thành vièn khâc 



Nguyen Th Thu'ang 
KiOm toán viên 
ClOy chU'ng nhãn dang k' hành nghO 
kiOrn toán sO 3381-2020-242-1 

cho Cong ty TNHH PKF Vit Nam 

hu' Tiên 
PhO TOng Giám dec 
ClOy chU'ng nhân dang k' hành nghO 
kiOm toán sO 0449-2018-242-1 
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Y kièn cua Kim toán viên 

Theo kin cOa chüng tOi, xét trén các khIa canh trçng yu, Báo cáo tài chinh kern theo dä phn 
ánh trung thuc va hap I' tinh hlnh tâi chinh vao ngày 31 thang 12 nàm 2019, k&t qua hot dng 
kinh doanh vâ tinh hlnh Iu'u chuyn tin t trong nãm tài chinh két thüc cüng ngáy cCia Cong ty GO 
phn Than Cao San - Vinacomin, phU hp vài cac chun rnyc k toán Vit Narn, ch dO ké toán 
doanh nghip Vit Nam hin hành và cac quy dlnh  pháp I' cO lien quan d4n vic 1p và trinh bay 
Báo cáo tài chinh. 

Vn dê cn nhân manh 

Chüng tOi lu'u ' ngui dcc den Thuyt minh 8.4 trong Ban thuy&t minh báo cáo tài chinh, cung 
cp thông tin v viêc D?i hOi deng c6 dOng Cong ty cia thông qua Phu'ang an hcp nht doanh 
nghip; Hçip deng hap nht COng ty c6 phán Than Cao San - Vinacomin và Cong ty Co phân 
Than Tây Nam Dá Mài - Vinacomin thành Cong ty 06 phn Than Cao San - TKV và thông qua 
Diu I cOa Cong ty CO phn Than Cao San - TKV (Cong ty hc'p nh6t"). Theo ciÔ, Cong ty CO 

phn Than Cao San- Vinacomin se thçrc hien các thi tuc  thea quy djnh côa pháp lut dé th'c 
hin hp nhOt 2 cOng ty. 'i' kin kiOm toán cOa chUng tOi khOng lien quan dOn vOn dO nay. 

7 



— TP DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIET NAM 

CONG TY CO PHAN THAN CAO SO'N - VINACOMIN 
Dia chL Phu'ng Cm Syn, thành ph Cm Ph& tinh Quang Ninh 

BANG CAN DOI KE TOAN 
Ngày 31 tháng 12 näm 2019 

Doi vi: VND 

TAI SAN 
Ma 
sO 

Thuyèt 
rninh 

31/1 2/2019 01/01/2019 

TAt SAN NGAN HAN 100 777.319.053.809 939.933.142.526 

Tiên và các khoàn tu'ong clu'o'ng tiên 110 620.103.101 368.101.547 
Tin 111 5.1 620.103.101 368.101.547 
Các khoan tu'o'ng du'o'ng tiên 112 
Các khoàn däu tu' tài chInh ngn hn 120 5.2 16.748.171.700 6.539.700.000 
ChUng khoán kinh doanh 121 21.799.000.000 21.799.000.000 

Dcv phOng giam giá chU'ng khoán kinh doanh (*) 122 (5.050.828.300) (15.259.300.000) 

Các khoàn phài thu ngàn h?n 130 388.942.912.345 495.951.369.864 
Phái thu ngn hn khách hang 131 5.3 378.108.341.810 483.107.465.303 
Tr tru'c cho ngu'O ban ngn h?n 132 996,928.300 1 .298.944.352 
Phal thu ngn hn khác 136 5.4 9.837.642.235 11.544.960.209 
Hang tn kho 140 5.5 291 .934.189.003 321.394.368.997 

Hang thn kho 141 293.758.601.609 324.943.175.025 

Du' phông gim giâ hang tn kho (*) 149 (1.824.412.606) (3.548.806.028) 
Tài san ngän hn khác 150 79.073.677.660 115.679.602.118 
Chi phi tra tru'àc ngn han 151 5.9 66.33 1 .399.575 107.234.837.006 
Thu GTGT du'g'c khu trU 152 
Thu4 Va CC khoan phài thu Nha Nu'&c 153 5.13 12.742.278.085 8.444.765.112 

TAt SAN DAI HAN 200 1.072.405.171.414 1.353.335.687.749 

Các khoàn phài thu dâi hn 210 82.664.103.331 74.733.214.095 
Phái thu dài han khác 216 5.4 82.664.103.331 74.733.214.095 
Tài san cô dinh 220 670.351.879.527 787.779.692.236 
TSCD h&u hlnh 221 5.7 582.755.193.427 787.722.612.718 
- Nguyen giá 222 2.932.090.359.574 3.008.258.575.962 
- Giá tn hao mOn 1u9 k (*) 223 (2.349.335.166.147) (2.220.535.963.244) 
TSCD vO hlnh 227 5.8 87.596.686.100 57.079.518 
- Nguyen giá 228 103.133.631.390 945.276.690 
- Giá tn hao mOn 1u9 ké (*) 229 (15.536.945.290) (888.197.172) 
Bt dQng san dâu tu' 230 
Tài san do' dang dài hn 240 39.891.641.364 83.615.999.705 
Chi phi xây dg'ng co' ban d& dang 242 5.6 39.891.641.364 83.615.999.705 
Dâu tu' tài chInh dài han 250 
Tài san dài han khác 260 279.497.547.192 407.206.781.713 
Chi phi tra tru'&c dài hn 261 5.9 215.041.300.808 406298.01 2.505 
Tài san thu4 thu nhâp hoãn i 262 5.10 63.503.826.176 
Thi4t bi,  vt tu', phy tüng thay th dài hn 263 952.420.208 908.769.208 
Tài san dài hn khác 268 

TONG CONG TAt SAN 270 1.849.724.225.223 2.293.268.830.275 

Báo cáo tài chinh nay phthi dU'Q'C dQc cluing v&i các thuyt minh kern theo 8 



NGI.Y&I LP BIEU KE TOAN TRIJ&NG 

Vu Thi Thanh Trân Tuân Anh 

/ 
Qung Ninh, ngày 20 tfáng 03 näm 2020 

oOc 

YCO,NG TV 
COPH 

THAN C4S 
QACMIN 

Ph?m Thành 00ng 

L 

L 

a 

a 

L 

TP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM 

Ii CONG TY CO PHAN THAN CAO SON - VINACOMIN 

L
Dia chi: PhLthng Cm San, thành phó Cm Ph, tinh Qung Ninh 

L BANG CAN 001 KE lOAN (Tiêp theo) 
Ngay 31 thàng 12 nãm 2019 

L Don vi: VND 

NGUON VON 

NO' PHAI TRA 

Ma 
s 

300 

Thuyêt 
minh 

31/1 2/2019 01/01/2019 

1.953.887.839.057 1.496.015.746.504 

Nç ngAn h?n 310 1.223.721.710.268 1.521.706.566.043 
Phi tr nguô bàn ngn h?n 311 5.12 459.463.173.292 552.500.1 09.556 
Ngu'O mua trâ tién tru&c 312 
Thu và khoãn phài np Nhà nu'&c 313 5.13 154.854.071.055 90.567.377.599 
Phi trâ ngiiô1 lao dng 314 89.698.600.111 88.875.142.631 
Chi phi phi tr ngn han 315 5.14 18.2 19.178 288.669.863 
Phi tr phi np ngn han khàc 319 5.15 2.740.028.304 231.917.364.273 

J Vay và nç thuê tài chinh ngn h?n 320 5.11 473.778.773.248 529.527.311.520 
Qu9 khen thu'&ng, phüc li 322 43.168.845.080 28.030.590.601 

— No' dài han 330 272.294.036.236 432.181.273.014 
Vay và n' thuë tài chinh dài h?n 338 5.11 269547.1 85.607 429.185.619.425 

— Dci' phOng phi tr dài h?n 342 5.16 2.746.850.629 2.995.653.589 
VON CHU S& HU'U 400 353.708.478.719 339.380.991.218 

VOn chü so' hü'u 410 5.17 353.708.478.719 339.380.991.218 64 

V6n du tu' cüa chCi s& hO'u 411 268.467.730.000 268.467.730.000 
- C3 phiexu  ph6 thông có quyn biu quyext 411a 268.467.730.000 268.467.730.000 3T 

- C6phiéuu'udai 41 lb MR 

Thong du' von C6 phn 412 
VOn khác cCia chi s& hQ'u 414 
Chênh loch t' giá h61 oai 417 - 

N-- 
Qu9 du tu' phàt trin 418 347.757.112 347.757.112 

- Qu9 h tr' sOp xOp doanh nghip 419 
Li nhuän sau thuO chu'a phan phOl 421 84.892.991.607 70.565.504.106 
- LNST chu'a PP Wy k c1n cu61 k' tru'bc 421 a 70.565.504.106 
- LNST chu'a phân ph61 k' nay 42 lb 84.892.991.607 
Ngun kinh phi và qu9 khác 430 

TONG CONG NGUON VON 440 1.849.724.225.223 2.293.268.830.275 

Báo cáo tài chInh nay phài clu'qc dQC chung v&i các thuyt rn/nh kern theo 9 



NGLVO'I LAP BIEU KE TOAN TRU'O'NG 

Vu Thi Thanh Trän Tuân Anh 

Quàng Ninh, ngay 20 tàng 03 nàm 2020 

16sIAMDOC 
c. 

Pham Thành Dông 

L 

L 

L 

L 

I 

TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM 

CONG TY CO PHAN THAN CAO SO'N - VINACOMIN 

Dja ch: Phu'o'ng Cm So'n, thành ph6 Cm Phâ, tJnh Quàng Ninh 

BAO CÁO KET QUA HOiT DONG KINH DOANH 
Näm tài chinh kétthüc vào ngày 31 tháng 12 nãm 2019 

Do'n vi: VND 

CHI TIEU 
Ma 
so 

Thuyt 
minh 

Nàm 2019 Nãm 2018 

Doanh thu bàn hang và cung cap dch vti 01 6.1 6.194.658.437.707 4.702.159.944.979 

Các khoàn giàm trCi' doanh thu 02 
Doanh thu thuân tcv bàn hang hoà Va cung 
cap dich vu 10 6.194.658.437.707 4.702.159.944.979 

Q 
Giá v6n hang ban 11 6.2 5.889.300.417.901 4,402,712,572.551 

Lç'i nhuân gp v bàn hang và cung cap DV 20 305.358.019.806 299.447.372.428 
C 

Doanh thu hot dOng tài chInh 21 6.3 2.458.929.540 2.156.568.765 

Chi phi tài chInh 22 6.4 61 .921 .836.337 84.221 .796.383 

- Trong dO: Chi ph! Iãi vay 23 72.130.308.037 78.336.066.383 

Chi phi ban hang 25 6.7 28.734.112.365 26.197.129.5 19 

Chi phi quàn I doanh nghiep 26 6.7 115.228.853.252 110.731.301.024 

Loi nhuân thun tCv ho?t  c1cng kinh doanh 30 101.932.147.392 80.453.714.267 
'C 

Thu nhãp khác 31 6.5 12.865.430.215 22.115.473.114 U H 

Chi phi khác 32 6.6 6.847.623.086 12.447.380.558 

Lo'i nhuãn khàc (40=31 -32) 40 6.017.807.129 9.668.092.556 

T6ng Jç'i nhun k toàn tru'&c thu 50 107.949.954.521 90.121.806.823 

Chi phi thu TNDN hin hành 51 6.9 86.560.789.090 19.556.302.717 

Chi phi thu TNDN hoSn I?i 52 6.10 (63.503.826.176) 

Lo'i nhun sau thu TNDN (60=50-51-52) 60 84.892.991.607 70.565.504.106 

Lãi cc' bàn trên c6 phièu 70 6.11 3.162 2.628 

Báo cáo tài chInh nay phái cTu'c dQC chung v&i các thuyt rn/n/i kern theo 10 



L 

NGLYcYI LAP BIEU KE TOAN TRU'cYNG 
Quang Ninh, ngày 20 tháng 03 nãm 2020 

MOOC 

Li 
VO Thi Thanh Trãn Tuân Anh 

Báo cáo tái chInh nay phài dupc dcc chung v&i các thuyt mmli kern theo 
a 

11 
Pham Thành Dông 

TAP DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIT NAM 

CONG TY CO PHAN THAN CAO SO'N - VINACOMIN 

Dja chr: Phu'O'ng Cm San, thành phó Cm Ph& tinh Quang Ninh 

BAO CÁO LLJ'U CHUYEN TIEN TE (thea phu'o'ng pháp gián tiep) 
Námtài chinh k4tthUcvào ngày3l tharig 12 nàm 2019 

n vi: VND 

CHI TIEU 

LLI'U CHY N TI N TU' HOAT QNG S' N XU 'T KINH 

Mã TM 
so 

Nãrn 2019 Nãm 2018 

Lo'i nhuàn tru'&c thu 01 107.949.954.521 90.121.806.823 

Diu chinh cho các 

Khu hao TSCD và BDSDT 02 287.418.075.577 290.208.909.430 

Các khoan dy phong 03 (11.932.865.122) 4.701.916.219 

Lài I tU' hoat dng dâu 05 (3.720.593.846) (2.663.749.001) 

Chi phi al vay 06 72.130.308.037 78.336.066.383 

Các khoán diu chinh khác 07 (3.692.500.000) 

Lçvi nhun tC hoot dng kinh doanh tru'Oc thay di 
von Iu'u dông 

08 448.152.379.167 460.704.949.854 

(Tang)/Giam cac khoán phal thu 09 97.201.135.546 (492.380.774.918) 

(Tang)/Glam hang ton kho 10 31.140.922.416 (50.497.239.484) 

Tang/(Giàm) các khoán phal tra (Khong bao gm al vay 
phâi tra và thus TNDN phal np) 

11 (314.591.512.045) 356.230.136.547 

(Tang)/Giam chi phi trà 12 232.160.149.128 (21.841.158.503) 

Tn al vay dã trã 14 (72.400.758.722) (78.047.396.520) 

Thu4 thu nhâp doanh nghip dä np 15 (38.523.537.447) (12.372.623.320) 

Tin thu khác tü' hoat dng kinh 16 909.000.000 638.000.000 

Tiën chi khác cho hoat dng kinh doanh 17 (28.135.129.200) (14.792.033.721) 

Lu'u chuyn tin thuân tCi' hot thng kinh doanh 20 355.912.648.843 147.641.859.935 

LU'U CHUYEN TIEN TU' HO/?T DONG oAu TU' 
Tin chi d mua sm, xây dçrng TSCD và TSDH khác 21 (128.813.144.779) (160.326.684.763) 
Tin thu tü' thanh I, nhu'ng ban TSCD và các tài san dài 
han khác 

22 1.261.664.306 507.180.236 

Tin thu Il cho vay, c tU'c Va IQ'l nhun du'c chia 27 37.849.304 28.165.749 

Lu'u chuyn tin thuân tC hot dng dâu tu' 30 (127.513.631.169) (159.791.338.778) 

LU'U CHUYEN TIEN TU' HOAT DQNG TAI CHINH 

Tin thu tU' di 33 7.1 3.071.402.560.129 2.725.749.095.813 

Tin tra n gOc vay 34 7.2 (3.286.789.532.219) (2.705.470.267.458) 

c6 tCc, to nhuàn dã trâ cho chü s& hQ'u 36 (12.760.044.030) (7.956.256.000) 

Lu'u chuyn tin thun tCi' hot dcng tài 40 (228.147.016.120) 12.322.572.355 

LLJ'U CHUYEN TIEN THUAN TRONG NAM 50 252.001.554 173.093.512 
Tin và tu'o'ng du'ong tin du 60 368.101.547 195.008.035 
Anh hu'&ng ccia thay di tç' giá hi cToái quy d61 ngoai t 61 

lien vã tu'o'ng du'ong tièn cuôi nãm 70 620.103.101 368.10t547 
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIT NAM 
CONG TY CO PHAN THAN CAO SaN - VINACOMIN 
DIa chi': Phu'ô'ng Cm San, thành ph6 Cm Phâ, ti'nh Qung Ninh, Vit Nam. 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Näm tài chInh kt thOc vào ngày 31 thàng 12 nãm 2019 

DAC DIEM HOAT DQNG CcJA DOANH NGHIEP 

Hirth th'c so' hü'u von: 

Cong ty C phn Than Cao So'n - TKV là cOng ty c phn du'c chuyn d6i tü' doanh 

nghip Nhà nu'O'c theo Quyét djnh s 2041/QD-BCN ngày 8/8/2006 cOa B tru'&ng BO 

Cong nghip. Cong ty dc d ten thành Cong ty c6 phân Than Cao Sn - Vinacomin 

theo Nghi quy4t Di hi dng c dông th&ng niên nãm 2011 vào ngày 25/03/20 1 1. Cong 

ty hoat dng kinh doanh theo giy chu'ng nhn dang k' doanh nghip Cong ty cc phn vO'i 

ma s6 doanh nghiêp s6 5700101098, dàng k' ln du ngày 02/01/2007, dãng k' thay dói 

ln thU 8 ngày 20/01/2017 do S& K hoach và Du tu' tinh Qung Ninh cp. 

Ngành ngh kinh doanh và hot dng chInh: 

Ho?t dông chinh cOa Cong ty là: khai thàc, ch bin và kinh doanh than. Ngoai ía, Cong ty 

khOng CO ho?t dng dáng k nào ngoài chU'c nàng kinh doanh dà du'cc dang ks'. 

Chu ky san xut, kinh doanh thông thu'ô'ng: 

Chu k' san xut, kinh doanh thông thu'ng cOa COng ty du'c thcj'c hn trong thô'i gian 

khOng qua 12 tháng. 

Cu trüc doanh nghip: 

COng ty cO trçi sO' ti: Phu'ng Cm San, thành phó Cm PhO, tinh Quang Ninh, Vt Nam. 

D4n ngày 31 thang 12 nàm 2019, tang s6 can b nhân viên Cong ty là 2.451 ngu'Ol, trong 

dO s6 can b quán l là 135 ngu'O 

2. CO' S& LAP BAO CÁO TAI CHINH 

Chun my'c kO toán và chê do kO toán 

Báo cáo tài chInh du'çc 1p và trinh bay phO hp vOl chuOn mçi'c k toàn ViOt Nam, ch do 

k toán Doanh nghp du'c ban hành theo Thông tu' s 200/2014/TT-BTC ngày 

22/12/2014 cOa B tài chinh, Thông tu' sO 75/2015,TT-BTC ngày 18/05/2015 cOa B Thi 

chinh sO'a d61, b6 sung diu 128 và Thông tu' só 53/20161TT-BTC ngày 21/3/2016 cOa B 

Tài chlnh sira dói, b6 sung mt s6 d1u cOa Thông tu' só 200/2014/TT-BTC ngày 

22/12/2014 Hu'O'ng dn ché dO k toán doanh nghip. 

3. NAM TAI CHNH, DN V! TIEN TE sU' DUNG TRONG KE TOAN 

Nàm tài chinh cOa COng ty bat du th' ngày 01/01 và k4t thüc vào ngày 31/12 nàm du'ng 

lich. 

Don v tin t sO' dt,Jng trong k toán là dng Vit Nam (VND). 

4. TOM TAT CAC CHINH SACH KE lOAN QUAN TRONG 

Các chinh sàch k toán dã duvc áp dcing trong vic trinh bay Báo cáo tài chinh nay là nhOt 

quán vOl các chlnh sách k4 toán dã du'c àp dung d trinh bay Báo cáo tài chinh cho nãm 

tài chInh két thüc vào ngay 31/12/2018 cOa Cong ty. 

U Bàn fhuyét minh Bào cáo tài chmnh là mt bO phn khOng tách r&i cQa Báo cáo tài ch!nh 12 
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TP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM 
CONG TY CO PHAN THAN CAO SON - VINACOMIN 
Da chi: Phu'&ng Cm Scyn, thành ph Cm Phá, trnh Qung Ninh, Viêt Nam. 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tip theo) 
Nám tài chinh ktthUc vào ngày 31 tháng 12 riäm 2019 

4.1. U'ó'c tmnh kê toán 

Viéc lap va trInh bay Báo cáo tài chInh cho nàm tài chinh kt thUc vào ngày 31 tháng 12 

nàm 2019 cOa COng ty tuán thO thea các Chun mgc k toán Viêt Nam, ch d k toán 
doanh nghip Vit Nam, yeu cu Ban Giám dóc Cong ty phi cO nhO'ng u'O'c tInh Va gi 
dlnh ánh hithng den s llu baa cáo v cOng n, tài sn và viôc trinh bay các khon cong 

__ nç và tài san tim tang t.i ngày ket thUc näm tài chinh cOng nhu' các se lieu báo cáo ye 

doanh thu và chi phi trong suet nãm tài chInh. Ket qua hoat dOng kinh doanh th'c th cO the 

— khác vO cac u'Oc tinh, gi dinh dat ra. 

4.2. Tin và cãc khoãn tu'cYng du'o'ng tiên 

Tièn bao gem tien mat tal qu9, các khoán tien gO'i ngàn hang (khOng kS' han). 

Các khoân tung dung tien là cac khoan du tu ngen han  cO thO hn thu hel hoãc dáo 

hn khOng qua 3 tháng cO kha nàng chuyen d& thành môt lu'cng tien xác dnh Va khOng cO 
rOi ro trong chuyen d61 thành tien ke tO' ngay mua khoân du tu' dO tai th&i diem baa cáo. 

L 

4.3. N9' phái thu 

Các khoan phal thu trinh bay trong Baa cáo tài chInh theo giá tn ghi S6 phai thu tO' khách 
hang cOa Cong ty và các khoan phái thu khác cong vO'i dt,r phOng n phái thu khO dOi. Tai 

thai diem baa cáo, nêu: 

- Khoan phai thu cO thôl gian thu h61 hoàc thanh toán tO' 01 nám trO' xuóng (hoäc trong 
mt chu k' san xuet kinh doanh) duc phàn loi là Tài san ngn han; 

- Khoan phâi thu cO thO gian thu h6i hoc thanh toán trên 01 nàm (hoc nhiu hn mOt 
chu k' san xuet kinh doanh) du'c phân loai là Tài san dài han; 

Dci' phOng na phâi thu khO dOi the hin phn giá tr dy' k16n b ten thet do các khoán phai 
thu khong du'cc khách hang thanh toán phát sinh d61 v&i s6 du' các khoán phai thu vào 

ngay k6t thüc nàm tài chinh. 

Dci' phOng nç phai thu khO doi du'cyc trIch lap cho nhO'ng khoán phâi thu dã qua han  thanh 
toán tO' 06 tháng tr& len hoãc các khoán phài thu ma khách nçy khO cO khá nàng thanh toán 
do bi thanh ', phá san hay các khO khàn tu'ang ty'. 

4.4. Hang ton kho 

Hang ten kho duc the hien là gia thep ho'n giO'a giá g6c Va giá trl thuen cO the thu'c hien 

du'c cOa hang ten kho. 

Cia gOc hang ten kho baa gem chi phi mua, ch4 bi6n va các chi phi lien quan trci'c ti6p 

khác phát sinh d6 cO du'c hang ten kho dia  diem Va trng thai sn sang sO' dung. 

Cia tr thun cO th4 thy'c hin du'c cOa hang ten kho là giá bàn u'O'c tInh cOa hang ten kho 

trong riãm san xuet, kinh doanh binh thu'äng trO' chi phi u'O'c tInh d6 hoàn thành san phem 
Va chi phi u'O'c tinh cen thiet cho vic tiêu thy chOng. 

Cong ty áp dung phu'o'ng pháp kê khai thirng xuyên de hach  toán hang ten kho v6 giá trj 
duc xác dinh nhu' sau: 

HI Bàn thuy6t minh Baa cáo tài chinh là mt b phn khOng tAch r&i cQa Báo cáo tài chlnh 13 



TAP DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIT NAM 
CONG TY CO PHAN THAN CÁO SO'N - VINACOMIN 
Dia chi: Phu&ng Cm San, thành ph6 Cm Phá, tinh Qung Ninh, Viêt Nam. 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tiep theo) 
Näm tâi chinh këtthOcvào ngày 31 tháng 12 nãm 2019 

Nguyen vit Iiu, CCDC, Nhäp tru'c xut tru'&c 

hang hóa 

Nhiên lieu Binh quân gia quyn 

- Thành phm tn kho Va Giá v6n nguyen vat lieu  và chi phi nhân cong trcrc tiép 

chi phi SXKD d& dang cong chi phi sn xut chung theo djnh mU'c hoat dOng 

than bInhthu'äng. 

Dy phOng gim giá hang tn kho &c trich 1p  cho các vt tL1, hang hOa tn kho CO 

gc Ian han giá trj thun cO th thyc hin du'ç'c theo quy djnh tai Chun myc k toán Vit 

Nam so 02 "Hang thn kho" và Thông tu' sO 48/2019/TT-BTC ngay 08/08/2019 cüa B Tài 

chInh v viêc hu'&ng dn viêc trich lap va xü I' các khoân dçi' phông giàm già hang thn 

kho, tOn thOt cac khon du tu', nç phâi thu khO doi và baa hành san phm, hang hOa, dch 

vçi, cOng trinh xày dyng tai doanh nghip. 

4.5. Tài san c dinh và khâu hao tài san c dinh 

Tài san Co dnh du'c phàn ánh thea nguyen gia va giã trj hao mOn 1u9 k. 

4.5.1 Tài san c6 dinh hU'u hInh 

Nguyen giá tài san cO dlnh  hu'u hinh bao gm giá mua và nhO'ng chi phi CO lien quan tryc 

tiOp dOn viêc du'a tài san vào trng thai sn sang sO' dung. Nguyen giá tài sn CO dnh hO'u 

hlnh do ty lam, ty xây dyng bao gm chi phi xây dv'ng, chi phi san xuOt thu'c tO phát sinh 

cong chi phi lOp dt va chy thO'. Câc chi phi nang cOp tai san cO dlnh  hu'u hlnh du'çc vOn 

hOa, ghi tang nguyen già tài san cO dinh;  các chi phi bao tn, sOa chO'a du'Q'c tInh vào kOt 

qua ho?t dng kinh doanh trong nàm. Khi tai san cO dnh hU'u hinh du'ç'c ban hay thanh l, 

nguyen giá va gia trj hao mOn lOy kO duc xOa sO va bOt k' các khoàn läi l nào phát sinh 

do thanh l' tài san cO dnh hOu hlnh du du'c hach toán vao kOt qua ho?t dOng kinh 

doanh. 

KhOu hao TSCD hO'u hinh du'cyc tinh thea phu'a'ng pháp dung thOng, áp dung cho tOt cá 

các tài san theo t I du'c tlnh toán dO phän bO nguyen giá trong suOt thOi gian u'Oc tinh 

sv dung va phü hp v&i hu'O'ng dn ti Thông tu' 45/2013/TT-BTC ngay 25/04/2013 cOa B 

Tal chinhvO viec  hu'&ng dn ChO d quàn l', sO' dung va trich khOu hao tai san cO djnh. 

Thai gian trich khOu hao tai san cO dnh hU'u hlnh ct:ia COng ty nhu' sau: 

Nha cO'a vat kiOn trUc: 05 -35 nàm 

May mOc thi4t bl: 05 -10 nàm 

Phu'ang tien  van tài, truyOn dn: 05 -10 nàm 

ThiOt bj van phOng: 04 -06 nàm 

Näm tai chinh kOt thOc vào ngày 31/12/2019, COng ty thu'c hiên trIch khOu hao nhanh dOl 

vài TSCD hu'u hlnh là may mOc trang thiOt bi,  phu'ang tien van tai, thiOt bj quan l' vO h sO 
trich khOu hao nhanh là 2 Ian. U'O'c tinh sO chi phi ghi nhn trang nàm 2019 tang them do 
viec trich khOu hao nhanh dä neu là 117.642.571.441 dng. 

Bàn thuyOt rn/nh Baa cáo tài chfnh là rnt b phn ktiOng tách r&i cUa Baa cáo tái chinh 14 



TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM 
CONG TY CO PHAN THAN CAO SON - VINACOMIN 

• Dia chi: Phu'äng Cm So'n, thành phó Cm Phà, trnh Quàng Ninh, Viet 

L BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH (Tp theo) 
Nãm tài chInh ktthOc vào ngày 31 tháng 12 nàm 2019 

L 4.5.2 Tài san c6 dinh vô hlnh 

L
Nguyen giá tài san c6 dinh vo hinh bao gm giá mua Va CáC chi phi try'c tiép liOn quan dn 

vic chuân bi d du'a tài san vào trng thai sn sang sO' dcing. Càc chi phi nàng cap tài san 

L du'cyc v6n hOa vao nguyen giá tài san c dlnh;  cac chi phi khác du'cyc tInh vào kt qua hoat 

thng kinh doanh trong nàm. Khi tài san có dinh vO hinh du'c'c bàn hay thanh 19, nguyen giá 
L Va giá tr hao mOn üy k dU'Q'C xOa s và bt k9 cac khoàn läi l nào phát sinh do thanh 19 

L tài san c6 dinh vô hinh du du'çyc hach toán vào két qua hoat dng kinh daanh, 

L
Khu hao TSC vO hInh thic'c tInh thea phu'c'ng pháp du'ô'ng thng, áp dung cho tat Ca CC tài 

san theo t9 l du'ç'c tinh toán dé phàn b nguyen giá trong suót th&i gian u'á'c tInh sO' dung Va 

L phü hyp vài hu'&ng dn tal Thông t 45/20131TT-BTC ngày 25/04/2013 cOa B Tài chinh v 

L
vic htiàng dn Ché quàn 19, sO' dung  vá trich khéu hao tài san c6. 

ThO'i gian trIch khu hao tài san c dlnh  vO hInh cOa Cong ty nhu sau: 

L - Phn mm may tInh: 05 nàm 

L - Quyn sO' dung dét: 04 nàm 

L 4.6. Chi phi xày dy'ng co' bàn dà' dang 

L Chi phi xày du'ng cc' bàn d dang baa gm cac khoàn chi phi cu tu' hInh thành tài san cô 

dnh (chi phi mua sm tài san cO djnh, du tu' xây dii'ng cc' bàn) Va chi phi sO'a chO'a tài 

san c6 djnh con chu'a hoàn thành tai ngày két thOc nàm tài chinh. Chi phi xây dy'ng cc' bàn 

du'Q'c ghi nhn thea giá góc. Tài san sau khi két thOc qua trinh du tu' sO du'c trich khu 

hao ging nhu' cac tài san c dnh khàc, bt du tu' khi tài san du'c du'a vào sO' dung. 

L Theo quy djnh v quán 9 du tu' xây dyng cOa Nhà nu'&c, CáC Cong trinh xáy dyng cc' bàn 

L hoàn thành va mua sm may môc, th14t b hoàn thành cn du'c các cc' quan cO thOrn 

quyn v quàn 19 du tu' phO duyt. Do dO, giá tr cui cOng v các cOng trinh xây dcrng cc' 
L bàn vâ mua sm may mOc thit bj nay Se phçi thuc vào phê duyt cOa cc' quan cO thm 

L quyên. 

4.7. Càc khoân dâu tu' tài chInh 
L 

Các khoàn du tu' tài chInh du'c'c ké taán theo phu'c'ng pháp giá g6c. Theo dO, các khoàn 
L du tu' chi du'c ghi nhn ban du thea giá gc, sau dO khOng du'c diu chrnh thea nhO'ng 

L thay di cOa phn s& hO'u cOa COng ty trong tài san thun cOa ben nhn déu tu'. Cong ty 

chi hch toán vào thu nhp trén baa cáo két qua hot dng kinh doanh khoân du'c chia tO' 

L lQ'i nhun thun 1u9 ké cOa ben nhn du tu' phat sinh sau ngay du tu'. Càc khoán khác 

ma Cong ty nhn du'c ngoài lç'i nhun du''c chia du'c cci là phn thu hi các khoàn du 

tu' và du'Q'c ghi nhän là khoán giàm trO' giá géc khoàn dâu tu'. 

L Các khoàn du tu' tai chInh ti thai dim baa cáo, nu: 

P + CO thô hn thu hi hoäc dáo han khOng qua 03 tháng k tO' ngay mua khoàn du tu' 

dO du'cyc cci là Tu'c'ng du'c'ng tin; 

+ CO th&i h?n  thu hi v6n tO' 01 nàm tr& xung (hoc trong mt chu k9 san xuét kinh 

doanh) du'p'c phàn loai là Tài san ngn han; 

U Bàn thuyt minh Báo cáo tái chInh là mt b phn khOng tách r&i cQa Baa cáo tài chInh 15 



TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIT NAM 
CONG TY CO PHAN THAN CAO SO'N - VINACOMIN 
Dia chi: Phu'äng Cm Scvn, thành phó Cm Phà, tinh Quáng Ninh, Vit Nam. 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAt CHINH (Tiêp theo) 
Nãm tài chlnh kêt thUc vào ngày 31 tháng 12 näm 2019 

CO th6 han thu hi vn trén 01 nàm (hoãc trèn mt chu kS'  san xut kinh doanh) du'o'c 

phan loi là Tài sn dài han. 

Dy phông giâm giá du tu' du'yc lap váo thO d1m cui nám tài chinh là só chOnh tech 

giu'a giá góc cOa các khoan u tu' duc hach toán trOn s6 k toán k9n hcn gia tr thi 

tru'O'ng cOa chüng ti thai dim lap dy phOng. Viec  trich lap va hoàn nhp các khoan dçi 

phOng giam giá du tiidrc thu'c hin thea Thông tu' s 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 

cOa BO Tài chinh v viêc hu'&ng dn viêc trIch lap Va xO' l' các khoan dy phong giam giá 

hang tn kho, t6n tht các khoan du tu', nç phai thu khO dôi và bao hành san phâm, hang 

hOa, dich vçi, cOng trinh xày dcrng t?i  doanh nghip. 

Chü'ng khoán k/nh doanh 

Chci'ng khoán kinh doanh là các khoan chO'ng khoán du'Q'c COng ty nm giO' vO'i myc dich 

kinh doanh. Chci'ng khoán kinh doanh du'c ghi nhn bt du tO' ngày Cong ty cO quyn sO' 

hO'u và du'c xác dnh giá tr ban du theo giá trj hp l' cOa các khoan thanh toán t?i  thai 

dim giao dich phát sinh cong  cac chi phi liOn quan d4n giao dlch  mua chO'ng khoán kinh 

doanh. 

Tai các k' k toán tip theo, cac khoan du tu' chO'ng khoán du'cc xác djnh theo giá g6c 

trO' các khoan giam giá chO'ng khoán kinh doanh. 

Dci' phOng giam giá chU'ng khoán kinh doanh du'cyc trich 1p thea càc quy dnh ké toán hien 

hành. 

4.8. Chi phi trà tru'ó'c 

Chi phi trá tru'&c bao gm phi cp quyn khai thác khoáng san, phi sO' dcing tài lieu dia 

cht khoáng san, chi phi sCi'a chü'a lan tài san có dlnh,  chi phi xut dUng cong cv dung cy 

va cac chi phi tra tru'&c khác. Chi phi tra tru'&c sO du'c phan b dan vào chi phi san xuât 

kinh doanh trong thô gian hp l' k tO' khi phát sinh. 

4.9. Nç'phàitrà 

Các khoan phai trâ trinh bay trong Baa cáo tài chInh thea giá tn ghi so phai tra tO' khách 

hang cOa Cong ty và các khoan phài tra khác Va duc chi tit cho tO'ng d6i tu'ng phái trá. 

Tai thai dim báo cáo, nu: 

- Khoan phai tra có thai hn thanh toán tO' 01 nàm trO' xu6ng (hoc trong mt chu k' san 
xut kinh doanh) du'c phàn loi là ngn h?n; 

Khoan phai tra cO thai hn thanh toán trOn 01 nàm (hoc nhiu hn mt chu k' san 
xut kinh doanh) du'cc phãn loi là dài hn. 

4.10. Chi phi di vay và vn hoá các khoàn chi phi di vay 

Chi phi di vay baa gm các khoân al tin vay, các khoan chi phi khác phát sinh liOn quan 

tO qua trinh lam thO tyc vay du'ç'c ghi nhn váo chi phi hot dng tài chinh trong nàm trO' 

tru'ang hp các khoan chi phi d vay dO du'cvc tinh vao (vón hOa) giá tr tài san do cO liOn 

quan tryc tip den viëc du tu' xày du'ng, mua sm tài san hoc san xuet cac tài san dO' 

dang khi cO dO diu kin yen hOa thea quy djnh ti chuàn myc chi phi di vay. 

Ban thuyet rn/nh Báo cáo tài chInh là mt b phn khOng tách r&i cOa Báo cáo tài chlnh 16 
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIT NAM 
CONG TY CO PHAN THAN CAO SN - VINACOMIN 
Dja ch: Phung Cm Son, thành ph Cm Phd, ti'nh Qung Ninh, Vit Nam. 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tiêp theo) 
Nàm tài chInh kêtthOc vào ngày 31 thãng 12 nàm 2019 

Vic v6n hoà chi phi di vay sé diwc tm ngCvng Ii trong càc gial do?n ma quO trinh du tu' 

xOy du'ng hoäc sOn xut tài sOn dO dang b giOn doan, trO' khi su' giOn doan dO là cn thit 

và sé chm dO't khi cOc hoat dông chO yu cn thit cho viec chun b du'a tài sOn d dang 

vào sO' dung hoäc bàn ra cia hoOn thành. Chi phi di vay phát sinh sau dO Se du'Qc ghi nhn 

là chi phi hoat dng kinh doanh trong nàm tài chinh. 

Chi phi di vay du'ac v6n hOa trong nàm tOi chinh khOng dçvc vu'çyt quO t6ng s chi phi di 

vay phát sinh trong nOm tài chInh. COc khoOn Iäi tin vay va khoOn phOn b6 chiét khu 

hoàc phu tri du'c von hOa trong tO'ng nàm khong vu'cyt quO sO Iãi vay thyc tO phOt sinh và 

sO phOn b6 chiOt khu hoäc phçi tri trong nàm tOi chInh dO. 

4.11. Chi phi phOi trO 

Chi phi phOi trO bao gm giO tn cOc khoOn chi phi cia du'cyc tinh vOo chi phi hoat dng kinh 

doanh trong nOm tOi chinh nhu'ng chu'a du'c thuc chi t?i  th&i diem kOt thOc nOm tOi chinh. 

Khi cOc chi phi dO phOt sinh, nOu cO chOnh Ièch vO'i sO dO trich, kO toán tiOn hành ghi bO 

sung hoãc ghi giOm chi phi phOn chênh lech  tu'ng O'ng. Chi phi phOi trO cOa Cong ty gôm 

chi phi Of vay trich tru'&c. 

4.12. Dy' phong phai tra 

Nguyen tOc ghi nhàn d phOng phOi trO: Du phông phOi trO du'c ghi nhn khi thoO mOn 

cOc diOu kin sau: 

- Doanh nghiêp CO nghia vu nç hin ti (nghia vu phOp I' hoác nghia vu lien dài) do két VI 
quO tO' mt sy kin dO xOy ra; 

- Su giOm sOt v nhO'ng Io ich kinh tO cO thO xOy ra dn dOn vic yOu cOu phOi thanh 
toán nghia vu n; và 

- Dija ra du'c mt u'c tinh dOng tin cy v giO trl cOa nghia vu n do. 

KhoOn du' phOng phOi trO du'c 1p ti thO'i diOm Ip BOo cáo tài chInh. Tru'äng hQ'p sO dçi 

phOng phOi trO cn lap & k' kO toOn nay I&n hn sO du'  phông phOi trO dã 1p & k' kO toOn 

tru'&c chu'a sO' dung hOt thi sO chOnh Ich du'Q'c ghi nhn vao chi phi sOn xuOt, kinh doanh 

cOa k' kO toOn dO. Tru'ng hp sO du'  phOng phOi trO Ip & k' kO toOn nay nhO hon sO du' 
phOng phOi trO dO Ip & k' kO toOn tru&c chu'a sO' dung  hOt thi sO chOnh Ich phOi du'c 

hoOn nhâp ghi giOm chi phi sOn xuOt, kinh doanh cOa k' ké toOn do. 

Dy' phOng phOl trO cUa Cong ty bao gOm khoOn chi phi tp trung hlnh thOnh TSCD. 

4.13. Von chü s& hO'u 

VOn du tu' ban du cOa Cong ty du'c ghi nhn theo giO trl vOn gOp cOa cOc ben gop vOn 

khi du'c chuyOn d6i thành COng ty CO phn. Trong quO trinh hot dng, vOn du tu' cOa 

Cong ty du'c ghi nhn tang len theo giá trl vOn gOp tOng len cOa cOc cO dOng. 

Cong ty hot dOng theo giy chO'ng nhn dOng k' doanh nghip Cong ty CO phân vO'i ma 

sO doanh nghip sO 5700101098, dOng k' In du ngày 02/01/2007, dOng k' thay dOf ln 

thU' 8 ngOy 20/01/2017 do S& KO hoach và DOu tu' tnh QuOng Ninh cOp, vOn diOu I 

268.467.730.000 VND duc chia thành 26.846.773 cO phn. COc cO dong cia gOp vOn cO 
phOn vào Cong ty ti ngOy kOt thOc nOm tài chinh nhu' sau: 

Bàn thuyt minh Báo cáo tài ch!nh là mt b phn khong tách r&i cQa Bào cáo fái ch!nh 17 



TAP OQAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM 
CONG TY CO PHAN THAN CAO SO'N - VINACOMIN 
Da chi: Phu'&ng 06m San, thành ph6 Cm Ph& ti'nh Quâng Ninh, Vit Nam. 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tiep theo) 
Nàm tài chlnh k6t thüc vào ngày 31 tháng 12 nàm 2019 

Von cliêu Iê 

Nhà dâti tu' 

Tap doàn Cong nghip Than - Khoàng sn 
Viet Nam 

Các c6 dông khác 

Theo Giây CNKD 

(VND) 

268.467.730.000 

Von thi'c gOp 

(VND) 
T le 

100% 
174.504.030.000 

93.963.700.000 

Cong 268.467.730.000 268.467.730.000 100% 

Loi nhuän sau thu6 thu nhâp doanh nghiep cO th6 chia cho các ben gop von sau khi duçyc 

thông qua b&i Ngh quy6t Di hei  d6ng cö dông ti Cuec  h9p cô dông thu'&ng niên. 06 tü'c 

du'c chia tü li nhun chua phàn ph6i da trén tç gap von cüa th'ng c6 dông. 

4.14. Doanhthu 

Doanh thu du'oc ghi nhn khi kOt qu giao djch ducyc xác dlnh met càch dáng tin cay Va 

Cong ty cO khà náng thu du'cc li ich kinh t4 tv giao djch nay. 

(i) Doanh thu bàn hang ducyc ghi nhãn khi phn ln rôi ro Va ki ich gàn Lien v&i quyén sO' 

hO'u hang hOa dã duc chuy4n giao cho ngu'O mua Va hang hóa dã duc giao cho 

ngu'&i mua và du''c khàch hang chp nhn. 

Doanh thu cung cp dlch  v,i c ghi nhn khi phn l&n rôi ro và li ich dã du'c 

chuy6n giao cho khách hang, dch vçi dà du'c cung cap và duc khàch hang ch6p 

nhàn. 

(iii) Doanh thu hoat dng tài chinh bao g6m doanh thu phát sinh tC lãi ti6n gô'ivà cac 

khon doanh thu hoat dong tài chInh khác. Läi tin gô'i thi'ç'c xác dlnh  trOn co sO' dn 

tich, du'cyc xãc dlnh  trên sO du càc khoân tin gü'i Va lãi suOt áp dcing. 

(iv) Lãi tü' các khon du tu' du'ç'c ghi nhn khi COng ty có quyn nhn khoàn Iãi. 

4.15. Chi phi hot dng tài chinh 

Chi phi ho?t dng tài chInh cüa Cong ty bao g6m cáo khoán chi phi lãi tin vay không 

du'cc vOn hoà theo quy dlnh,và  các chi phi tài chFnh khác phát sinh trong nàm tài chlnh. 

4.16. Thuè 

Thue Giá fd  gia tang (GTGT): 

Hang hoá và dich  vu do Cong ty cung cp chiu thu6 giá trj gia tang theo mü'c thu6 su6t 

10% 

Thud Thu nhâp Doanh nghip (TNDN): 

Cong ty tam tinh và np thuO thu nhp doanh nghip cho nàm tài chinh kOt thüc vào ngày 

31 tháng 12 näni 2019 theo mü'c thu6 su6t 20%. 

Chi phi thu6 thu nhâp doanh nghip (TNDN") trong nãm, nOu cO, bao g6m thu6 thu nhp 

hiên hành va thuO TNDN hoãn Iai. 

ThuO thu nhp hien hành Ia khoán thu6 duc'c tinh du'a trén thu nhp ch!u thu6 trong nàm 

vài thuê suOt áp dung trong nàm tài chInh. Thu nhp chu thu6 chênh tech so vài li nhuân 

k6 toán là do d1u chinh càc khoOn chênh tech  tm thO giU'a k6 toán thu4 và kO toán tài 

Bàn thuyt minh Báo cáo tái chlnh ía met e phn khOng tách r&i cOa Báo cáo tái chinh 18 

40 

NC 

K 

ii 



TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIT NAM 

CONG TY CO PHAN THAN CAO SO'N - VINACOMIN 

DIa chr: Phu'ng Cm San, thành phô Cm Ph, trnh Quàng Ninh, Vit Nam. 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH (Tip theo) 
Namtaichinhkëtthücvaongay31 tháng 12näm2019 

chInh cung nhu' diu chi'nh cac khoOn thu nhâp hay chi phi khong phài chju thu4 hay khOng 

du'c khu trü'. 

Thu thu nhp hoàn li là khoàn thu4 thu nhp doanh nghip se phi np hoãc se du'oc 

hoan lai do chenh l?ch  tam thôi giUa gta tn ghi so cua tai san va nç phai tra cho muc dich 

Baa cao tai chinh va cac ga tr! dung cho muc  dich trnh thue. Thue thu nhp hoan li phai 

trà du'çc ghi nhn cho tt câ cac khoàn chOnh lOch tm thO chu thu. Tài san thu thu 

nhp hoàn al chi dti'c ghi nhn khi chc chn trong tu'ng lal sO cO ti nhun tinh thud dé 

sü' dung nhCng chOnh ch t?m  thô'i duc khu trü nay. 

Các Io?i  thud khâc: theo quy dlnh  hin hành cüa Vit Nam. 

Quyt toán thu cOa Cong ty sO chlu  sy kim tra cüa co' quan thu4. Do vic áp dçing lut 

va CáC quy djnh v thué d61 vO'i nhièu giao d!ch  khác nhau CO th di'ç'c giâi thich theo 

nhiu càch khác nhau. Theo do, s6 thuê du'c tninh bay trOn Báo cáo tàl chinh có the b 

thay d6I theo quyt djnh côa co' quan thu. 

4.17. Cong ci tài chinh 

Gb! nhãn ban du 

Tài san tài chinh: Ti ngày ghi nhn ban du, tài san tài chlnh dLFOC ghi nhân thea giá góc 

cong các chi phi giao djch cO lien quan try'c tiép dn viOc mua sm tài san tài chlnh dO. Tài 

san tài chmnh cOa COng ty baa gm tin, các khoàn tu'cyng du'o'ng tin, cac khoàn phâi thu 

khách hang, phài thu khác, các khoàn k' qu9, các khoàn du tu tài chinh Va các cong cv 

tài chinh phái sinh. 

Cong n tài chinh: T?i  ngày ghi nhn ban du, cong n tài chinh du''c ghi nhn thea giá 

gOc cong cac chi phi giao dlch  cO liOn quan trcrc tip dn vic phát hành cOng n' tài chInh 

dO. Cong n tài chinh cOa Cong ty bao gm các khoàn phOl trO ngu'ô bàn, phài trà khác, 

cac khoàn chi phI phài trà, các khoàn n thuO tàl chInh, các khoàn vay và cOng cv tài chinh 

phái sinh. 

Dánh giá I?!  sats in ghi nhn ban du 

Hin tal, chu'a cO quy dnh v dánh giá l?i  cOng cv tài chinh sau ghi nhn ban du. 

4.18. Lãi co' bàn trOn c6 phiêu 

Lãi Ca bàn trOn c6 phiu di v&i cac c6 phiéu ph6 thông du'çc tInh bng cách chia li 

nhuân hoc 6 thuc v c6 dOng s& hUu c6 phiu ph thông vO'i s6 lung binh quan gia 

quyn c6 phiu ph6 thông 1uu hành trong nàm. 

Läi suy giàm trOn cc phiu diiçyc xác dnh bng viOc diu chinh kyi nhun hoc 6 thuc v 

có dOng s& hCvu c6 phiéu ph thông và s6 lu'ng blnh quân gia quyn c6 phiu ph thông 

dang 1uu hành do ành hu'&ng cCia cac c6 phiu ph6 thông CO tlim näng suy giàm baa gm 

tnái phiëu chuyn di Va quyn chçn C6 ph16u. 
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIT NAM 
CONG TY CO PHAN THAN CAO SGN - VINACOMIN 
Da chf: Phu'&ng Cm So'n, thành ph6 Cm Ph, tnh Qung Ninh, Vit Nam. 

— BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tiep theo) 
Nãm tài chinh kt thUc vào ngày 31 tháng 12 näm 2019 

5 THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRiNH BAY TRONG BANG CAN eOi 
KE TOAN 

5.1 Tièn va các khoàn tu'o'ng du'o'ng tiên 

 

31/12/2019 01101/2019 
(VND) (VND) 

    

Tin mat tal qu9 

Tin güi ngän hang 

Cong 

302.837.950 245.618.893 

317.265.151 122.482.654 

620.103.101 368.101.547 

    

(i) S du' tin mat ti qu9 ti ngày 31/12/2019 bao gm: 
Nguyen t VND 

Ngoi tê 

Dng Vit Nam 
Cong 

Dông Vit Nam 

NH TMCP COng Thng VN - CN Cm Phà 

NH TMCP DT&PT VN - CN Cm Phâ 

NH TMCP Ngoi Thu'üng VN - CN Quàng N/nh 

NH TMCP Quán Di - CN Quâng Ninh 

NH TMCP Hang Hài VN - CN Cm Phà 

NH TMCP Sal GOn Ha NOi - CN Quàng Ninh 

NH TMCP Qu6c TeX  - CN CeXm Phà 

NH TMCI° A Châu - CN DOng dO 

— Ngoit 

Cong 

302.837.950 

Nguyênt VND  

317.265.151 

23.761.291 

33.862.985 

6 7.011.482 

25.111.879 

46.301.010 

64.324.198 

39.809.551 

17.082.755 

302.837.950 

317.265.151 

(ii) S du' tin gCi'i ngân hang t?i  ngày 31/12/2019 baa gôm: 

U 
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM 

CONG TY CO PHAN THAN CAO SON - VINACOMIN 
Da chi: Phu'&ng Cm So'n, thành ph6 Cm Phâ, ffnh Quâng Ninh, Vit Nam. 

I IT 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tiep theo) 
NOm tài chmnh kêtthOc vào ngày 31 tháng 12 nOm 2019 

5.2 Các khoàn du tu' tài chInh 

31/12/2019 
(VND) 

01/01/2019 
(VND) 

Giâ goc Giá trl hop Du' phông Giá g 1 c Giá tn hop I Dy'phông 

ChCi'ng khoàn kinh doanh: 21.799.000.000 16.748.171.700 (5.050.828.300) 21.799.000.000 6.539.700.000 (15.259.300.000) 

Cong ty CP Nhit diên Cm 
Ph - TKV 

21 .799.000.000 16.748.171.700 (5.050.828.300) 21.799.000.000 6.539.700.000 (15.259.300.000) 

Ben lien Quan: 21.799.000.000 16.748.171.700 (5.050.828.300) 21.799.000.000 6.539.700.000 (15.259.300.000) 

Cong ty OP Nhiêt then Cam 
Ph - TKV 

Du tu' gop vn vào do'n vl 
khác 
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TP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM 
CONG TY CO PHAN THAN CAO SO'N - VINACOMIN 
Dia chi: Phng Cm So'n, thánh ph6 Cm Phà, tinh Quàng Ninh, Vit Nam. 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Nàm tài chInh k4tthUc vào ngày 31 tháng 12 näm 2019 

5.3 Phài thu khách hang 

31/12/2019 01/0112019 
(VND) (VND) 

a. Phài thu cOa khách hang ngàn h?n 

COng ty kho van và cáng Cm Phá - 
Vinacomin 

COng ty Tuyen than CO'a Ong - TKV 

Cáo khoàn phài thu khách hang khác 

b. Phài thu cüa khách hang dài hn 

c. Cong  

378.108.341.810 483.107.465.303 

158.097.981.148 216.215.648.287 

219.610.025.006 266.348.113.244 

400.335.656 543.703.772 

378.108.341.810  483.107.465.303  

'44C 

o N 

iA p 

Phài thu cOa khàch hang là các ben lien quan chi tit xem Phy biu 04 

5.4 Phài thu khác 

31112/2019 01/01/2019 
(VND) (VND) 

Giá trj Dy' phông Giá tr! Dy' phông 

a.  Ngàn h?n 9.837.642.235 11.544.960.209 

Vé an cOng nghip 2.015.540.307 2.089.246.307 

Tin thu CBCNV - Cong 
trinh lang CN Cao Soi 

6.451 .903.27 1 6.640.905.424 

Thué thu nhp Ca nhân 757.925.577 - 605.146.358 

H6 tro' sp xép di mO cc 
cu cht lu'cng lao clOng 

- 1.257.750.000 

Phâi thu khác 612.273.080 951.912.120 

b.  Dài han 82.664.103.331 74.733.214.095 

K' qu9 bào ye mOi tru'ô'ng 73.004.971.000 67.495.162.000 

Lãi k' qu9 BVMT 9.659.132.331 7.238.052.095 

Cong 92.501.745.566 - 86.278.174.304 

5.5 Hang ton kho 

Nguyen Iiu, vat lieu 

Chi phi san xut 
kinh doanh d& dang 

Thành phrn 

CQng 

31/12/2019 
(VND) 

01/01/2019 
(VND) 

Giá gôc Dy' phony Giá goc Dy' phony 

20.757.460.331 

196.215.345.194 

76.785.796.084 (1.824.412.606) 

14.354.141.081 

211.535.632.145 

99.053.401.799 

(3.548.806.028) 

293.758.601.609 (1.824.412.606)  324.943.175.025  (3.548.806.028J 
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM 
CONG TY CO PHAN THAN CAO SON - VINACOMIN 
Dia chf: Phu'&ng Cm San, thânh ph6 Cm Phà, tinh Quàng Nnh, Vit Nam. 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tiep theo) 
Näm tài chinh ktthüc vao ngáy 31 thâng 12 nàm 2019 

5.6 Chi phi xây dt'ng co' bàn do' dang 

Mua sm TSCD 

31/12/2019 
(VND) 

01101/2019 
(VND) 

Xây d'ng co' bàn 39.891.641.364 83.61 5.999.705 

- D an cal t?o ma rcng mO than Cao San 38.549.145.000 81.455.417.500 

- Du'án khác 1.342.496.364 2.160.582.205 

Sva chO'a ln TSCD 

Cong 39.891.641.364 83.615.999.705 

- 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

S 

U 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 
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TAP DOAN CONG NGHJEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM 
CONG TY CO PHAN THAN CAO SO'N - VINACOMIN 
Dia chi: Phu'ng Cm So'n, thành phó Cm Ph, tfnh Qung Ninh, Viêt Nam. 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tiep theo) 
Nàmtài chInh ktthUcvào ngày 31 tháng 12 nãm 2019 

5.7 Tang, giàm tài san Co dlnh hO'u hInh 

Nhà cü'a, May móc, Phu'o'ng tiên 
vt kin trCc trang thiêt bi vn tâi 

VND VND VND 

Thit b 
van phông 

VND 

TSCD HH 
khác 
VND 

TOng cong 

VND 

NGUYEN GIA 
s6 du' du nãm 267.716.536.738 854.167.274.005 1.864.587.109.625 21.787.655.594 - 3.008.258.575.962 

- Mua trong näm 27.027.432.233 9.631.266.852 1.397.151.753 429.443.698 38.485.294.536 

- Du tu' XDCB hoàn thành 26.917.759.248 - 256.716.039 51.809.128 - 27.226.284.415 

- Tang khác 690.000.000 3.010.000.000 - - 3.700.000.000 

- Thanh I, nhu'o'ng bàn (1.793.346.374) (18.413.845.924) (125.106.961.199) (57.713.446) - (145.371.866.943) 

- Giâm khác (201.408.000) (6.520.396) - - - (207.928.396) 

So d cuOi nãm 292.639.541.612 863.464.339.918 1.752.378.131.317 23.178.903.029 429.443.698 2.932.090.359.574 

GIA TR! HAO MON 
S du' du nãm 104.613.828.099 658.946.140.073 1.441.688.829.251 15.287.165.821 - 2.220.535.963.244 

- Khu hao trong nãm 13.676.247.759 75.472.645.710 179.016.015.581 4.603.841.200 577.209 272.769.327.459 

- Hao mOn trong nám 1.324.786.224 - 171.399.000 106.965.163 - 1.603.150.387 

- Tang khác 
- Thanh l', nhu'ng ban (1.793.346.374) (18.413.845.924) (125.106.961.199) (57.713.446) - (145.371.866.943) 

- Giâm khác (201.408.000) (201.408.000) 

So du' cuOi nãm 117.620.107.708 716.004.939.859 1.495.769.282.633 19.940.258.738 577.209 2.349.335.166.147 

GIA TR! CON LAI 

Ti ngày clâu nàm 163.102.708.639 195.221.133.932 422.898.280.374 6.500.489.773 787.722.612.718 

Ti ngày cuôi nãm 175.019.433.904 147.459.400.059 256.608.848.684 3.238.644.291 428.866.489 582.755.193.427 

- Giá tr cOn I?i  cOa TSCD hQ'u hInh dOng d th chp, cm cO dam báo khoàn vay 298.712.329. 142 

- Nguyen giá TSCD hQ'u hInh dä khu hao ht nhu'ng vn cOn sO' dung 1.520.473.473.095 

- Nguyen giâ TSCD hO'u hInh chO' thanh I' 129.163.645.334 
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM 
CONG TY CO PHAN THAN CAO SGN - VINACOMIN 
Dia chf: Phu'o'ng Cm Scm, thành ph6 Cm Ph, tinh Qung Ninh, Vit Nam. 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHIN H (Tiep theo) 
Näm tài chInh kt thUc vào ngày 31 tháng 12 nãm 2019 

5.8 Tài san c dinh vô hInh 

Quyên sü' dung 
dat 

VND 

Phân mêm TSCDVH Tong cng 
may tInh Khâc 

VND VND VND 

NGUYEN GIA 
S6 du' du näm - 945.276.690 945.276.690 
- Mua trong näm 
- Dâu tu hoàn thành 102.188.354.700 - 102.188.354.700 
- Thanh ', nhuçng bàn 
- Giâm khác 

SO div cuoi nãm 102.188.354.700 945.276.690 - 103.133.631.390 

GIA TR! HAO MON 
S6 du' du näm 888.197.172 - 888.197.172 
- Khàu hao trong näm 14.598.336.385 50.411.733 - 14.648.748.118 
- Thanh I, nhung ban 
- Giàm khác 

So div cui nàm 14.598.336.385 938.608.905 - 15.536.945.290 

GIA TRI CON LAI 

T?i ngày dâu nàm 57.079.518 57.079.518 

Ti ngày cuOi nãm 87.590.018.315 6.667.785 - 87.596.686.100 

Nguyen giá TSCD cu61 kS'  da khu hao h4t nhu'ng vn cOn sü' dcing: 912.174.000 

5.9 Chi phi trâ tru'ó'c 

31/12/2019 
(VND) 

01/0112019 
(VND) 

a.  Ngn han 66.331.399.575 107.234.837.006 

COng cy, dyng cu 56.945.963.747 60.270.321.329 

Chi phi bao him xe cc gi&i 2.797.064.831 2.859.315.406 

Chi phi trà truàc ngn hn khác 6.588.370.997 44.105.200.271 

b.  Dài han 215.041.300.808 406.298.012.505 

Chi phi trá tru'&c ye thuê hoat dOng 
tài san c6 d]nh 

71.096.528.662 4.338.719.046 

Phi cp quyn khai thác khoàng sari - 273.466.488.563 

Phi sO' dung  s Iiu thông tin v kêt 
qua thàm dO khoang san 

16.536.579.347 21.340.626.897 

Cong cu, dung  cy 61 .098.998.666 45.531.600.218 

Chi phi sO'a chQ'a l&n 62.369.520.940 55.460.493.311 

Chi phi trà tru'&c dài h?n  khác 3.939.673.193 6.160.084.470 

Cong 281.372.700.383 513.532.849.511 
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TtP DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIET NAM 
CONG TY CO PHAN THAN CAO SGN - VINACOMIN 
Dia chi: Phu&ng Cm San, thành phó Cm Phà, trnh Qung Ninh, Viêt Nam. 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiN H (Tip theo) 
Nämtàichinhktthücvào ngay 31 thang 12 nàm 2019 

5.10 Tài san thuê thu nhp hoãri Ii 

31/12/2019 0110112019 
(VND) (VND) 

Tài san thud thu nhp hoãn Ii 63.503.826.176 

Thu sut thué TNDN sr dung d xác djnh 20% 20% 
giâ tn tài san thuê thu nhp hoãn Iai 

Tài san thu thu nhãp hoãn Ii lien quan 63.503.826.176 
dn khoan chênh lch tam thai du'oc khu 
trü' 

S6 bU trCi vO thu4 thu nhp hoän li phãi 
trà 

I

- 
:44 

Li 

Li

ET Li 

Li 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

Li 

Li 

U 

U 

U 
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM 

CONG TY CO PHAN THAN CAO SON - VNACOMIN 

Da chi: Phng Cm So'n, thành ph6 Cam Ph& tnh Qung Ninh, Viêt Nam. 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHJNH (Tiep theo) 
Nãm tài chInh kêtthüc vào ngay 31 tháng 12 nàm 2019 

5.11 

a.  

Vay và no' thuè tài chInh 

01/01/2019 

(VND 
Tang trong nãm 

31/12/2019 

(VND) 

Giá trj 
Khã näng 

trâ no' 

Giàm trong nãm 

Giá tn 
Khã nãng 

trà no' 

Vay ngän hn 253.719.361.974 253.719.361.974 3.052.111.889.870 3.01 0.691.912.414 295.139.339.430 295.139.339.430 

NH TMCP Cong thu'o'ng - ON Quáng 84.105.954.593 84.105.954.593 1.115.621.230.888 1.106.124.296.818 93.602.888.663 93.602.888.663 
Ninh 

NH TMCP Quc t - ON Quáng Ninh 97.901.014.503 97.901.014.503 

NH TMCP Du tu' va Phát tr&n Viêt 169.613.407. 38 1 169.613.407.381 1.838.589.644.479 1.806.666.601.093 201.536.450.767 201.536.450.767 
Nam - ON Quâng Ninh 

b.  Vay dài hn 704.993.568.971 704.993.568.971 19.290.670.259 276.097.619.805 448.186.619.425 448.186.619.425 

11,1 cfn du'oi5nàm 189.112.000.000 189.112.000.000 119.112.000.000 70.000.000.000 70.000.000.000 

NH TMOP Quc té - ON Quàng Ninh 4.412.000.000 4.412.000.000 4.412.000.000 

NH TMCP Quân di - ON Quàng Nirih 184.700.000000 184.700.000.000 114.700.000.000 70.000.000.000 70.000.000.000 

71i'5nãm dn lonàm 515.881.568.971 515.88 1.568.971 19.290.670.259 156.985.619.805 378.186.619.425 378.186.619.425 

NH TMOP Cong thung - ON Quàng 48.995.000.000 48.995.000.000 2.290.670.259 11.513.670.259 39.772.000.000 39.772.000.000 
Ninh 

NH TMCP Sal GOn - Ha NOI - ON 266.155.874.926 266.155.874.926 87.269.968.546 178.885.906.380 178.885.906.380 
Quâng Ninh 

NH TMOP Qu6c t - ON Qung Ninh 23.208.325.045 23.208.325,045 17.000.000.000 16.988.000.000 23.220.325.045 23.220.325.045 

NH TMCP Ngo?i thu'o'ng - ON Om 63.570.000.000 63.570.000.000 16.800.000.000 46.770.000. 000 46.770.000.000 
Phâ 

NH TMOP Hang Hal - ON Quâng Ninh 90.699.685.000 90.699.685.000 - 18.436.285.000 72.263.400.000 72.263.400.000 

NH TMOP A Ohàu - ON DOng DO 23.252.684.000 23.252.684.000 - 5.977.696.000 17.274.988.000 17.274.988.000 

Cong 958.712.930.945 958.712.930.945 3.071.402.560.129 3.286.789.532.219 743.325.958.855 743.325.958.855 
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM 
CONG TY CO PHAN THAN CAO SO'N - VINACOMIN 
fJia chi: Phu'ng Cm So'n, thành phó Cm Phâ, tinh Quáng Ninh, Vit Nam. 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tip theo) 
Nãm tài chInh ktthüc vào ngày 31 tháng 12 nãm 2019 

Vay và nç thuè tài chInh (tiep theo) 

c. Phãn Ioai vay dài han den hn trà 

01/01/2019 

(VND) 

31/12/2019 

(VND) 

Giá tn 
Khâ nãng 

trà no' 
Giá tn 

Khá näng 
trà no' 

NH TMCP Cong thu'ng - ON Quáng Ninh 11.224.000.000 11.224.000.000 10.753.000.000 10.753.000.000 

NH TMCP Sal GOn - Ha Ni - ON Quáng Ninh 87.269.968.546 87.269.968.546 77.114.400.000 77.114.400.000 

NH TMCP Quc té - ON Quáng Ninh 21 .400.000.000 21 .400.000.000 8.662.637.818 8.662.637.818 

NH TMCP Ngoai thiang - ON Cam Phâ 16.800.000.000 16.800.000.000 16.800.000.000 16.800.000.000 

NH TMCP Hang Hái - ON Quáng Ninh 18.436.285.000 18.436.285.000 19.331.700.000 19.331.700.000 

NH TMCP A ChOu - ON DOng fiô 5.977.696.000 5.977.696.000 5.977.696.000 5.977.696.000 

NH TMCP Quân dÔ - ON Quáng Ninh 114.700.000.000 114.700.000.000 40.000.000.000 40.000.000.000 

d. S dir tal tho'i dim lap báo cáo tài chInh 

dl Vay ngn h?n  (dl = a+c) 

275.807.949.546 275.807.949.546 178.639.433.818 178.639.433.818 

529.527.311.520 529.527.311.520 473.778.773.248 473.778.773.248 

d2 Vay dài han (d2 b-c) 429.185.619.425 429.185.619.425 269.547.185.607 269.547.185.607 

Cong 958.712.930.945 958.712.930.945 743.325.958.855 743.325.958.855 

Bàn thuyt minh Báo cáo tài chInh là môt bô phn khOng tách r&i cQa Báo cáo tài chIn/i 



459.463.173.292 459.463.173.292 

42.266.719.547 42.266.719.547 

75.572.175.649 75.572.175.649 

28.649.740.910 28.649.740.910  

552.500.1 09.556 

47.995.095.780 

61.223.513.107 

24.390.529.482  

552.500.1 09.556 

47.995.095.780  7 
'TRA 

61.223.513.107 

24.390.529.482 

Cong ty Co phn cOng 
nghip Tan Tiên 

Cong ty Co phn Tan 
Phü Xuân 

Cong ty CO phn Hoa 
Soi 

Càc khách hang khác 

b. Phài trà ngu'ô'i bàn dài 
ban  

40.024.383.039 40.024.383.039 66.811.749.791 66.811.749.791 

58.405.957.159 58.405.957.159 81.692.048.363 81.692.048.363 

38.387.379.999 38.387.379.999 37.928.425.026 37.928.425.026 

176.156.816.989 176.156.816.989 232.458.748.007 232.458.748.007 

Li 

TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM 
CONG TY CO PHAN THAN CAO SN - VINACOMIN 
Dja chi: Phu'ng Cm San, thành ph6 Cm Phà, tinh Quâng Ninh, Vit Nam. 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tièp theo) 
Námtài chInh ktthücvào ngay3l tháng 12 näm 2019 

5.12 Phài trà ngu'ô'i bàn 

Già tn 

31/12/2019 
(VND)  

So Co khà nàng 
trà no'  

Già tn 

01/01/2019 
(VN D)  

So có khà nãng 
trà nçv 

_ a. Phài trà ngu'O'i bàn 
ngàn hn 

__ Chi nhánh COng ty 06 
phân Vttu'-TKV-XI 
nghip vâttu' Cam Phá 

Cong ty C6 phän Hang 
Hài Quâng Hu'ng 

Cong ty 06 phn xut 
nhp khàu Than - 
Vinacomin 

Li 

Li 

Li 

Li 

Li 

Li 

Li 

Li 

Li 

Li 

Li 

Li 

Li 

Li 

Li 

U 

Li 

U 

Cong 459.463.173.292 459.463.173.292 5525O0.109.556 552.500.1 09.556 

c. sO no' qua hn chu'a thanh toán 

Phài trã ngu'O'i bàn là các ben liOn quan chi tièt xem Phy bi6u 04 
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM 
CONG TY CO PHAN THAN CAO SO'N - VINACOMIN 
Da chi: Phu'O'ng Cm So'n, thành phc Cam Ph, tinh Qung Ninh, Viet Nam. 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tiep theo) 
Nãm tài chInh kêtthüc vao ngày 31 tháng 12 näm 2019 

5.13 Thuê và các khoàn phài np Nhà nu'ó'c 

a. Thuè Va CáC khoàn phài nôp Nhà nu'ó'c 

01/0112019 
(VND) 

So phài np 
trong nãm 

So dã n,p 

trong nãm 

31/12/2019 
(VND) 

Thu4 giá trj gia tang 200.156.210.782 196.550.326.633 3.605.884. 149 

Thu4 tài nguyen 74.359.663.917 715.552.551.370 706.010.636.246 83.901.579.041 

Thué thu nhap doanh nghiep 12.865.766.942 86.560.789.090 38.523.537.447 60.903.018.585 

Thu& thu nhàp Ca nhân - 3.605.495.005 2.746.397.385 859.097.620 

Phi bâo ye mOl tr&ng 3.341.946.740 54.022.119.360 51.779.574.440 5.584.491 .660 

Các khon phi, tO phi và các khoàn phái nOp khác - 577.216.006 577.216.006 

b.  

Cong 

Thuê và càc khoàn phài thu Nhà nu'ó'c 

90.567.377.599 1.060.474.381.613 996.187.688.157 154.854.071.055 

Thu giá tn gia tang 3.782.529.546 3.782.529.546 

Thus thu nhàp cá nhàn 329.703.091 329.703.091 

Tin nhà dt Va tin thuê dt 4.332.532.475 14.489.006.160 22.898.751.770 12.742.278.085 

Cong 8.444.765.112 18.601.238.797 22.898.751.770 12.742.278.085 

Quyt toán thud cta Cong ty sé chiu su' kim tra cia ca quan thus. Do vic áp dung luât và câc quy dlnh  v thu di vO'i nhiu giao djch khác nhau 

cO th thi'c giài thich theo nhiu cách khác nhau. Theo do, s6 thus du'c trinh bay trOn Báo cáo tài chinh có th bi thay dOi theo quyêt dnh cta co' 
quan thus. 

Bàn thuyt minh Báo cáo tài chinh là mt bO phan khOng tách rài cüa Báo cáo tâi chmnh 30 



TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM 
CONG TY CO PHAN THAN CAO SO'N - VINACOMIN 
DIa chr: Phu'ng Cm So'n, thành phó Cm Phâ, tinh Quáng Ninh, Vit Nam. 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tiêp theo) 
Nàm tài chInh ktthCic vào ngày 31 thang 12 näm 2019 

5.14 Chi phi phài trà 

3111212019 01/01/2019 
(VND) (VND) 

a. Ngàn hn 18.219.178 288.669.863 

Chi phi Iãi vay phi trâ 

b. Dài han 

18.219.178 288.669.863 

ry 
Cong 18.219.178 - 288.669.863 Ht(UH 

5.15 Phàitràkhác • AM 

31/12/2019 
(VND) 

01/01/2019 
(VND) 

a.  Ngn h?n 2.740.028.304 231.917.364.273 

Kinh phi cong doân 182.767.840 150.838.380 

CO tü'c, Ioi nhuän phâi trâ 418.527.209 214.789.289 

Qu9 van hOa xa hOi 1.026.781.939 683.974.029 

TKV bo Iänh tin qua ngân hang 230.000.000.000 

b.  

Các khoOn phi tr phi np khác 

Dài han 

1.111.951.316 867.762.575 

c.  

Cong 

s6 nç' qua han chu'a thanh toãn 

2.740.028.304 231.917.364.273 

5.16 DV'  phóng phài trà 

31/12/2019 01/01/2019 
(VND) (VND)  

a. NgAn hn 

b. Dài han 2.746.850.629 2.995.653.589 

Chi phi tp trung cia hinh thành TSCD 2.746.850.629 2.995.653.589 

Cong 2.746.850.629 2.995.653.589 

Bàn thuyt minh Báo cáo tài chfnh là môt bc phân khOng tách r&i cQa Báo cáo tài chfnh 31 



L L Ru.. 
TAP DOAN CONG NGH!EP THAN - KHOANG SAN VIET NAM 
CONG TY CO PHAN THAN CAO SO'N - VINACOMIN 
Da chi: Phuô'ng Cm Syn, thành ph Cam Ph, tnh Quàng Ninh, Viêt Nam. 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tiêp theo) 
Nãm tài chInh két thüc vào ngày 31 tháng 12 näm 2019 

5.16 V6nchüs&hü'u 

Bang d61 chiu bin clông cáa v6n chó s& hü'u 

V6n gOp cáa Thäny duf van V6n khãc cóa 
chüthhCpu cO phän chü s&hU'u 

VND VND VND 

Qu Dutu' 
phát triên 

VND 

Lcyinhuânsau 
thuchu'aphân 

phOl 

VND 

TOng cçing 

VND 

So du' clâu nãm tru'&c 268.467.730.000 347.757.112 36.971.367.807 305.786.854.919 

Tang v6n trong nám tru'âc 
Lãi/J trong nãm tru'àc - 70.565.504.106 70.565.504.106 
Tang khác 
Phân ph6i Io'i nhun - (36.971.367.807) (36.971.367.807) 
Giàm khác 

So du' cuOi nãm trithcl 
dâu nm nay 268.467.730.000 347.757.112 70.565.504.106 339.380.991.218 

Tang vn trong nãm nay 
Lãi trong näm nay - 84.892.991.607 84.892.991.607 
Tang khác 
L trong näm nay 
Phân phói Icyi nhuân (70.565.504.106) (70.565.504.106) 
Giàm khác 

So du' cuM näm nay 268.467.730.000 347.757.112 84.892.991.607 353.708.478.719 

Bàn thuyt minh Báo cáo tái chin/i là mQt bO phn khOng t ;-.... Báo cáo tài chInh 32 
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM 
CONG TY CO PHAN THAN CAO SON - VINACOMIN 
Dia chi: Phu'ng Cm So'n, thành phó Cm Phà, tinh Quáng Ninh, Vit Nam. 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (TiOp theo) 
Nãm tài chIrih ktthüc vâo ngày 31 tháng 12 näm 2019 

Chi tit v6n gop cáa chá sO' hU'u 
31/12/2019 

(VND) 
01/01/2019 

(VND) 

V6n gap cüa Nhà nu'àc 174.504.030.000 136.935.000.000 

V6n gop ccia câc C6 dông 93.963.700.000 131,532,730.000 

Cong 268.467.730.000 268.467.730.000 

Các giao thch v v6n v&i các chi sO' hU'u và phân ph61 c6 ttTrc, chia lç'í nhun 

Nãm 2019 Nàm 2018 
(VND) (VND) 

VOn dâu tu' cüa chi sO' 
hü'u 

Von du ti du näm 268.467.730.000 268.467.730.000 

VOn du tu' tang trong näm 

VOn du tu' giàm trong nãm 

VOn du tu' cuOl näm 268.467.730.000 268.467.730.000 

CO tüc, !cyi nhuãn dã chia 
C6 phieAu  

31/12/2019 01/01/2019 44o 

(VND) (VND) o NG 
SO Iu'p.'ng CP dãng k' phát hành 26.846.773 26.846.773 

So Iu'çvng CP dã bàn ra cong chüng 26.846.773 26.846.773 PlC 

CO ph16u ph6 thông 26.846.773 26.846.773 

CO ph14u uu dãi J4 N 

So Iu'çng CO phiêu c1u'çc mua Ii 

CO phiOu phO thông 

CO ph16u u'u däi 

SO Iu'ç'ng CO phiêu dang Iu'u hành 26.846.773 26.846.773 

CO phiOu phO thông 26.846.773 26.846.773 

CO ph14u u'u dãi - 

Menh giá cO phi6u dang Iu'u hành: 10.000 VND 

Cãc qu cia COng ty 

31/12/2019 01/01/2019 

(VND) (VND) 

Qu9 du tu' phât triOn 347.757.112 347.757.112 

Cong 347.757.112 347.757.112 

Muc dIcli trIch 1p Va St' dyng các qu,.Q cT tái dOu tu' san xut 

Bàn thuyt minh Báo cáo tai chinh là mt b phn khOng tách r&i ca Báo cáo tài chInh 33 
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIT NAM 
CONG TY CO PHAN THAN CAO SO'N - VINACOMIN 

• Ola chr: Phu'ô'ng Cm San, thành ph Cm Phà, tinh Quâng Ninh, Vit 

C BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tiep theo) 

L
Näm tài chinh kêtthUc vào ngày 31 tháng 12 nám 2019 

6 THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TRiNH BAY TRONG BAO CÁO KET 
QUA HOAT DONG KINH DOANH 

6.1 Doanh thu bàn hang và cung cAp dlch  vy 

• Nãm 2019 Nàm 2018 

(VND) (VND)  
a Tong doanh thu bàn hang a cung

6.194.658.437.707 4.702.159.944.979 
a câpdchvy 

Doanh thu ban thành phAm 6.005.382.592.750 4.554.335.181.816 

Doanh thu cung cAp dch vçi 189.275.844.957 147.824.763.163 

6.2 Giá vOn hang ban và cung cap dch vy 

a Nãm 2019 Nãm 2018 

• 
(VND) (VND)  

Giá v6n hang ban 5.701.007.206.837 4.251.451.869.055 

• Giá v6n d!ch vu dä cung cAp 186.468.798.458 147.711.897.468 

a Du' phOng giàm giá hang tn kho 1.824.412.606 3.548.806.028 

Cng 5.889.300.417.901 4.402.712.572.551 

5 6.3 Doanh thu hot dông tài chinh 

Nãm 2019 Nàm 2018 
a (VND) (VND)  

S Lãi tin gi, tin cho vay 37.849.304 28.165.749 

• Lãi tin gvi k' qu9 môi tru&ng 2.421.080.236 2.128.403.016 

Cong 2.458.929.540 2.156.568.765 

6.4 Chi phi tài chinh 

Nãm 2018 
a (VND) 

a Lãi tin vay 72.130.308.037 78.336.066.383 

Dci' phông gim giá chüng khoán kinh 
5.885.730.000 

a doanh - 

a
Hoàn nhp dci' phOng gm giá chU'ng 

(10.208.471.700) - 
khoán kinh doanh 

a Cong 61.921.836.337 84.221.796.383 

a 

a 

a 

I 

a 

I Bàn thuyt minh Báo cáo tài chin/i là mt b phn khOng tách r&i cUa Báo cáo tAi chlnh 34 

Nãm 2019 

(VND) 

iu  H 



TAP DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIET NAM 
CONG TY CO PHAN THAN CAO SON - VINACOMIN 
Dja chi: Phithng Cm San, thânh ph6 Cm Phà. tinh Quáng Ninh, Viet Nam. 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH (Tiep theo) 
Nàm tài chinh ktthüc vào ngày 31 tháng 12 nãm 2019 

6.5 Thu nhp khàc 

Nãm 2019 
(VND) 

Nàm 2018 
(VND) 

Thu nhp tü' nhung ban thanh I' TSCD 1.261.664.306 507.180.236 

Thu nhp tCr bàn vat tu' phy tüng phO lieu 4.486.697.048 

Thu tü' bi thu'o'ng hn vat 115.307.476 116.938.656 

Thu phi süa chOa du'&ng mô 232.670.300 

Thu nhp tU thu phi qua tram can 266.047.640 

Thu hi vt tu', phci tüng ph4 Iiu 2.531.866.690 
Thu nhàp tü' chênh Ich ánh giá l?i 3.692.500.000 
TSCD thuë hot dOng 

Các khoàn khác 7.795.958.433 13.974.072.544 

Cong 12.865.430.215 22.115.473.114 

6.6 Chi phi khàc 

Näm 2019 
(VND) 

Tin pht hành chinh 

Chi phy tüng, vat tu', du nhn ph lieu 

Bi thu'ng hao hyt do van chuyn 3.604.800 

Chi phi khu hao tài san ngU'ng hot 
dO ng 
Các khoàn khác 6.844.018.286 

Nãm 2018 
(VND) 

900.000 

3.720.675.470 

28.473.260 

534.556.306 

8.162.775.522 

Cong  6.847.623.086  12.447.380.558 

6.7 Chi phi bàn hang và chi phi quàn I' doanh nghip 

a. Chi phi quàn l doanh nghip 

Chi phi nhàn viên 

Chi phi nguyen lieu, vt iOu 

Chi phi khu hao tài san có dnh 

Thuê phi và lO phi 

Chi phi dich  vu mua ngoài 

Chi phi khác bng tin 

Näm 2019 
(VND)  

115.228.853.252 

32.467.429.546 

7.609.300.774 

11.352.725.776 

21.559.420.578 

7.363.788.015 

34.876.188.563 

Nàm 2018 
(VND)  

110.731.301.024 

28.001.779.133 

7.650.117.720 

11.165.871.211 

20.013.058.165 

6.482.976.503 

37.417.498.292 

Bàn thuyt rn/nh Báo cáo tAi chInh là mf bO phãn khong fách r&i cQa Báo cáo tài chinh 35 



TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIT NAM 
CONG TY CO PHAN THAN CAO SON - VINACOMIN 
Dia chi: Phu'Ong Cm San, thành phó Cm Phà, tinh Quàng Ninh, Vit Nam. 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH (Tiep theo) 
Näm tài chinh kêtthCic vào ngày 31 tháng 12 nãm 2019 

Nãm 2019 Nãm 2018 
(VND) (VND) 

b. Chi phi bàn hang 

Chi phi nhán viên 

Chi phi vat Iiu 

Chi phi khu hao tài san c6 dinh 

Chi phi djch vu mua ngoài 

Chi phi khàc bng tin 

c. Càc khoàn ghi giàm chi phi bàn hang 
va Chi phi quàn I doanh nghip 

Cong 

6.8 Ciii phi san xut kinh doanh theo yeu to 

28.734.112.365 26.197.129.519 

11 .945.649.525 11.135.997.264 

13.242.455.226 11 .880.037.637 

497.762.168 497.762.171 

3.009.545.446 2.620.682.447 44 

38.700.000 62.650.000 
NHI 
pJ, 

143.962.965.617 136.928.430.543 

a. Chi phi san xut kinh doanh theo 
yêu to  

Nãm 2019 Nãm 2018 
(VND) (VND) 

5.836.429.656.599 4.474.802.921.617 

Chi phi nguyen Iiu, vat lieu 

Chi phi nhân cong 

Chi phi khu hao TSCD 

Chi phi dch vu mua ngoài 

Chi phi khác bng tiên 

b. Cãc khoàn ghi giàm chi phI 

Cong  

1.280.896.909.827 

395.123.813.382 

287.418.075.577 

2.526.515.670.162 

1.346.475.187.651 

b 

1.062.286.034.179 

352.916.274.256 

289.674.353.124 

1.931.108.138.554 

838.818.121.504 

5.836.429.656.599 4.474.802.921.617 

Bàn thLIyt minh Báo cáo tài chinh là mt b phn khOng tácli r&i cüa Báo cáo tài ch!nh 36 



TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM 
CONG TY CO PHAN THAN CAO SON - VINACOMIN 
Dia chi': Phu'&ng C6m San, thành ph6 C6m Phà, ti'nh Quàng Ninh, Vit Nam. 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Ti6p theo) 
Näm tài chinh ktthüc vào ngày 31 tháng 12 näm 2019 

6.9 Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành 

Nàm 2019 
(VND) 

Nãm 2018 
(VND) 

Chi phi thu6 thu nhp doanh nghiêp trén 
thu nhp chju thu6 nàm hien hành 

86.560.789.090 19.556.302.717 

- T6ng li nhun k6toántru'O'cthu4 107.949.954.521 90.121.806.823 

Các khoán diu chinh tang (giàm) 324.853.990.931 7.659.706.760 

Chi ph! kliOng du'cyc trCr 324.853.990.931 7.659.706.760 

- T6ng thu nhp chiu thu 432.803.945.452 97.781.513.583 ry 
- Chuyn 6 nàm tru'O'c :ilJU 
- Thu nhp tInh thu6 432.803.945.452 97.781.513.583 

- Thu sut thuê thu nhp doanh nghip 20% 20% iM 

- Chi phi thu4 TNDN hin hành 86.560.789.090 19.556.302.717 

Dieu chinh chi phi thu6 thu nhäp cüa nàm 
tru'àc vào chi phi thuê TNDN cta näm nay 

T6ng chi phIthuthu nhpdoanh 
nghip hin hành 

86.560.789.090 19.556.302.717 

6.10 Chi phi thu thu nhp doanh nghip hoãn I?i 

Nãm 2019 
(VND) 

 

Nãm 2018 
(VND) 

    

Chi phi thu TNDN hoãn Ii 

Thu nhp thu6 thu nhp doanh nghip 
hoän Ii phát sinh tO' các khoàn chënh 
tech tam that du'çyc khâu trO' 

6.11 Lãi co' bàn trén c6 phiOu 

Lo'i nhuàn ké toàn sau thuè TNDN 

Các khoàn diu chinh tang hoãc giàm lç 
nhuân ké toán dé xac dinh Io nhuân hoäc to 
phân bO cho Co dOng so' hCvu cO phiêu phô 
thông. 

Li nhuán hoác 6 phân b6 cho c6 dông sO' hO'u 
CO phiëu phô thông. 

06 phi6u ph6 thông dang Iuu hành binh quân 
trong näm 

Lãi co' bàn trOn c6 phiêu  

(63.503.826.176) 

(63.503.826.176) 

Nãm 2019 
(VND) 

Nãm 2018 
(VND) 

84.892.991.607 70.565.504.106 

84.892.991.607 70.565.504.106 

26.846.773 26.846.773 

3.162 2.628 
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIT NAM 
CONG TY CO PHAN THAN CAO SO'N - VINACOMIN 
D!a chi: Phu&ng Cm San, thành phó Cm Phà, tinh Qung Ninh, Vit Nam. 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tip theo) 
Näm tài chinh kt thüc vào ngay 31 thang 12 nàm 2019 

7 THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BAO CÁO LIYU 

CHUYEN TIEN TE 

7.1 So tiên di vay thu'c thu trong nãm 

Tin thu to' di vay theo kh u'O'c thông thu'ng 3.071.402.560.129 

Tiên thu tO' di vay du'&i hinh thO'c khác 

7.2 So tiên dã thU'c trà gOc vay trong nàm 

Tin tr nç gc vay theo khé u'àc thông thu'O'ng 3.286.789.532.219 

Tin trà n vay du'&i hinh thO'c khác 

8 NHU'NG THÔNG TIN KHAC 

8.1 Cong cy tài chInh 

Cong ty chiu cac rOi ro sau khi sO' dcing các cong cu tài chInh: rOi ro thj tru'ng, rOi ro tin 
dçing và rOl ro thanh khon. 

Ban Diu hành chiu trách nhim chung d6i vai viêc thiêt lap va giám sat nguyen täc quán l' 
rOi ro tài chInh. Ban Giám dc thit 1p các chinh sách nhm phát hin Va phán tich các rOi ro 
ma Cong ty phi chiu, thit lap các bin pháp k14m soát rOi ro Va CáC hn mO'c 101 10 thIch 
hp, va giàm sat các rOi ro và vic thUG hien  cac  h?n  mO'c rcii ro. H th6ng va chinh sách quàn 
l rOi ro du'oc xem xét li djnh k' nhm phàn ãnh nhu'ng thay dOi cOa các d1u kin thi tru'ng 
và hoatdng cOaCOngty. 

Ban Giám dc xem xét va thng nhát ap dçing càc chInh sâch qun I' cho nhCvng rOi ro nOi 
trên nhu' sau: 

(i) ROi 10 th tru'?Yng 

ROi ro thi tru'ng là rCii rO ma giá trj hcp I' cOa càc 1u6ng tin trong tung al cOa các 
cong cci tài chlnh sê bin dng theo nhO'ng thay d61 cOa giá thj truOng. ROi 10 th 
trOng cO b6n loal rOi ro: rOl ro al sut, rOi ro tiên t, rOi ía v giá hang hOa và rOl ía 
v gia khác. 

ROi ro Iãi sut 

RCii ro al sut là rOl ro ma giá trj hp l hoc các lung tin trong tung lal cOa mt 
cOng cu tài chinh sé bin dng theo nhO'ng thay dôi cOa al sut th truOng. ROi ía thi 
tru'O'ng do thay di läi sut cOa Cong ty chO yu lien quan dn tin, các khoân tin 
gO'i ngn han va các khoan vay cOa Cong ty. 

Cong ty quân ' rOi 10 al sut bng cách phàn tich tinh hinh cnh tranh trên th 
tru'äng dé cO du'c lãi suât CO i cho mc dich cOa Cong ty va vn nm trong gia'i 
han quán l rOi ro cOa minh. 

b R(ii ro ngoi té 

ROi 10 ngoai tê là rOi 10 ma gia trl hçvp I' cOa các lung tin trong tu'ng lal cOa các 
cong cci tài chinh Se bin dng theo nhO'ng thay d61 cOa tf giá hi doài. Cong ty chu 
rCii ro do su' thay d61 cOa ti giá hói doài lien quan trci'c tiép den hoat dOng kinh doanh 
cCia cong ty. 

COng ty cO rOi 10 tç' già hOi doái tO' các giao djch mua, bàn bang dn vi tièn t khOng 
phai là dn v tin t k toán cOa Cong ty. 
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM 
CONG TY CO PHAN THAN CAO SO'N - VINACOMIN 
Da chi: Phu'&ng C6m So'n, thành ph6 Cm Ph, tinh Qung Nirih, Vit Nam. 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tiep theo) 
Nàm tài chinh kêtthc vào ngày 31 tháng 12 näm 2019 

RUiro v4giac6phiu 

C6 phi6u do COng ty nm giO' CO th bl nh hu'&ng b&i cac rOi ro ye giá frj tu'o'ng lai 
cOa c6 phu du tu'. Khon du tu c6 phu cOa cOng ty có g6c là dài h?n,  nhu'ng dã 
du'çyc chuy6n sang là chU'ng khoán kinh doanh và dà sn sang dé bàn, theo dO Ban 
giám d6c COng ty theo dOi bin dOng giá thi tru'&ng va thçlc hien  trich 1p dv'  phong 
phi hç'p cho phn giàm giá. 

(ii) ROi ro tin dung 

ROi ro tin dung là rOi ro ma môt ben tham gia trong mt cOng cv tài chinh hoc hç'p 
d6ng giao djch khOng thyc hin duc nghTa vu cOa minh, dn d4n t6n tht v tài 
chinh. Cong ty CO 1O 10 tin dung tO' cac ho?t dng kinh doanh cOa minh (chO y6u dOi 
vO'i tài khon phài thu khàch hànq), va tO' hoat dOnq tài chinh cOa minh, bao gm 

tin gi ngãn hang, cac khoàn cho vay và cac cOng cv tài chinh khác. 

Phài thu khách hang 

Cong ty thu'O'ng xuyën theo dOi cac khon phOi thu khách hang chu'a thu du'c. DOi 
vài càc khách hang lan, COng ty xem xét su'  suy giám trong cht ftng tin dung  cOa 
tO'ng khách hang ti ngày lap báo cáo. Cong ty tim cách duy trl su'  kim soát chat 
ché các khoán phai thu thn dong và bó trI nhân s'  kim soát tin dung d6 giam thiu 
rOi ro tin dung. Trén c sO' nay và vic các khoOn phOi thu khách hang cOa Cong ty 
cO lien quan d6n nhiu khách hang khác nhau, rOi ro tin dung khOng tp trung dáng 
k4 vào mt khách hang nht djnh. \ Vi 

COng ty sO lap d' phOng giàm giá trj dO phàn ánh mO'c d thit hi u'O'c tInh dOi v&i 
phài thu khách hang, phOi thu khác va các khoàn du tu'. Thành phn chinh cOa 
khoOn dçí phong giâm giá trj nay a khoàn 6 cv th6 co liOn quan den mO'c d thit hai 
cy th6 dói vài tO'ng khách hang. 

TiengCuinganhang 

COng ty chO yeu duy tn s6 du' tin gCvi ti các ngán hang du'c nhiu ngu'Oi bi4t den 
ti Vit Nam. ROi ro tin dung cOa s6 du tin g&i tai các ngân hang du'o'c quán l' bO'i 
b phn ngàn qu9 cOa COng ty thea chinh sách cOa COng ty. ROi ro tin dung t61 da 
cOa Cong ty d6i vâi các khon muc  trOn bng can d6i k4 toán t?i  ngày ket thOc nàm 
tài chinh là già trj ghi s6 nhu' trinh bay trong Thuy6t minh so 5.1. COng ty nhn thOy 
mO'c d tp trung rOi no tin dung dOi vO khoân tin gO'i ngàn hang là thep. 

(iii) ROi no thanh khoan 

ROi nO thanh khoân là rOi 10 ma COng ty sO gap khO khàn khi thu'c hin càc nghia vu 
tài chinh do thiêu vOn. ROi 10 thanh khoân cOa cOng ty chci yOu phàt sinh tO' viêc các 
tài san tài chinh và n phài trO tài chinh cO th&i diOm dáo hn lech  nhau. 

COng ty giàm thiOu rOi no thanh khoOn bOng cách duy tn mt lu'ng tin mt va càc 
khoan tu'cng ducng tin và càc khoàn vay ngàn hang 6' mO'c ma Ban giám d6c cho 

— rOng dO dO dáp O'ng cho các ho?t dng cOa cOng ty và giàm thiOu nOi ra do nhung 
biên dng cOa luOng tiOn. 

BOng du'ài dày phàn tich d6i v6'i tài sOn tài chinh và càc khoOn n tài chinh phi phOi 
sinh vào cOc nhOm dào han cO lien quan dca trOn k' han cOn l?i  tO' ngày 1p bOng 
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM 
CONG TY CO PHAN THAN CAO SO'N - VINACOMIN 
Sa chi: Phu'äng Cni San, thành ph6 Cm Ph, tnh Quâng Ninh, Vit Nam. 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAt CHINH (Tip theo) 
Näm tài chinh kêtthUcvào ngày 31 tháng 12 näm 2019 

cOn dói ké toOn c1n ngày dào han theo hp dOng. COc sO tiên du'c trinh bOy trong 

bOng sau là cOc lung tin theo hcp dng không chit khu. Viêc trinh bay thông tin 

tài sOn tài chInh phi phOi sinh là cn thit d hiu dU'Q'C vic quOn l rOi ro thanh 

khoOn ct'ia COng ty khi tinh 

thun. 

Ngày 31/12/2019 
Giá tr/ ghi s6: 

Tin vã các khoOn tu'o'ng do'ng tin 

thanh khoOn ducc quOn l trên co' s& cOng nç và tOi sOn 

Du'ó'i I nOm Trên mOm lóng cong 

620.103.101 620.103. 101 

PhOi thu khách hang 378.108.341.810 378.108.341.810 

Du tu' 21.799.000.000 21.799.000.000 
PhOi thu khOc 9.837.642.235 82.664.103.331 92.501.745.566 
TrU': 
Dy phOng phOi thu khO dOi 

Dy phong giOm già các khoOn ST (5.050.828.300) (5.050.828.300) 

L l6ng cong 405.314.258.846 82.664.1 03.331 487.978.362.177 
Ngày 31/12/2019 

a Càc khoOn vay Va n 473.778.773.248 269.547.185.607 743.325.958.855 . 

a 
PhOi trO ngu'ôi bàn 
PhOi trO, PN khàc vO chi phi phOi trO 

459.463.173.292 

2.758.247.482 

459.463.173.292 

2.758.247.482 
)NG 

a 
Tcng cong 936.000.194.022 269.547.185.607 1.205.547.379.629 KI 

U 
Chênh Iêch thanh khoOn thuân (530.685.935.176) (186.883.082.276) (717.569.017.452) N. 

Ngay 01/01/2019 A N 

L Giá tn ghi s6: 

L Tin và cac khoOn tu'o'ng du'o'ng tin 
PhOi thu khách hang 

368. 101. 547 
483.107.465.303 

368.101.547 
483.107.465.303 

a Du tu' 21.799.000.000 21.799.000.000 

a 

PhOi thu khác 

Tn)': 
11.544.960.209 74.733.214.095 86.278.174.304 

a 

a 

Du' phOng phOi thu khO dôi 
Dy phong giOm già các khoOn ST 

lông cong 
(15.259.300.000) 
501.560.227.059 74.733.214.095 

(15.259.300.000) 
576.293.441.154 

Ngay 01/01/2019 
a Các khoOn vay va ricy 529.527.311.520 429.185.619.425 958.712.930.945 

PhOi trO ngu'O bàn 552.500.109.556 552. 500. 109. 556 
PhOi trO, PN khàc và chi phi phOi trO 232.206.034.136 232.206.034.136 

L Thng cong 1.314.233.455.212 429.185.619.425 1.743.419.074.637 

a 

Chênh tech thanh khoOn thuân (812.673.228.153) (354.452.405.330) (1.167.125.633.483) 

Cong ty cho rng mtc d tp trung rOi ro di v&i vic trO n là thp. Cong ty cO d 
L khO nOng tip can cOc ngun vón cn thit. 

L (iv) GiO tn hp l 

GiO tr ghi s6 trü' d' phOng cOa cOc khoOn phOi thu ngn h?n,  tin gO'i ngàn hang và 
cac khoOn phOi trO ngu'O bàn va phOi trO khOc là gn bang vài giá trj hp l' cOa 

I chOng. 
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378.108.341.810 

92.501.745.566 

21.799.000.000 

620.103.101 

493.029.190.477 

483.107.465.303 

86.278.174.304 

21.799.000.000 

368.101.547 

591.552.741.154 

378.108.341.810 483.107.465.303 

92.501.745.566 86.278.174.304 

16.748.171.700 6.539.700.000 

620.103.101 368.101.547 

487.978.362.177 576.293.441.154 

743.325.958.855 

459.463.173.292 

2.758.247.482 

958.712.930.945 

552.500.109.556 

232.206.034.136 

743.325.958.855 

459.463.173.292 

2.758.247.482 

1.205.547.379.629 

958.712.930.945 

552.500.109.556 

232.206.034.136 

1.743.419.074.637 1.205.547.379.629  1.743.419.074.637  
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TP DOAN CONG NGHP THAN - KHOANG SAN VIET NAM 
CONG TY CO PHAN THAN CAO SON - VINACOMIN 
Ea chi: Phuô'ng Cam So'n, thành phó Cam Ph, tinh Qung Ninh, Vit Nam. 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH (Tip theo) 
Nãm tài chinh kêtthüc vao ngáy 31 tháng 12 nàm 2019 

Giã trjghis6 
31/12/2019 0110112019 

   

Giá trjhçvpl' 
31/12/2019 01/0112019 

Tài san tài chInh 

     

Các khoán du tu' nm giu' dn ngày dáo han 

Cáo khoàn cho vay và phái thu 

Phâi thu khách hang 

Phâi thu khác 

Tài san tài chinh sn sang dé ban 

ChU'ng khoán kin/i doanh 

Du tu' dài han 

Tin Va CáC khoàn tu'ong cYuo'ng tin 

T6ng ccng 

No' phâi trá tài chInh 

N phái trá tài chInh 

Vayvàno' 

Phài tré nguói ban 

Pháitràkhác 

lông cong 
G 

Giá tn hcyp I' cüa tài san và no' phái trá tài chInh khong du'o'c dánh giá và xac dinh môt cách chinh thü'c vao ngày 31/12/2019 và ngáy 

01/01/2019. Tuy nhiên, Ban Giám d6c dánh giá giá tn hap i' cüa nhG'ng tài san Va phái trá tài chInh nay khOng cá chénh léch trpng yu vô giá tn 

ghi s6 cüa chüng tai ngày kt thüc näm tài chInh. 
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM 
CONG TY CO PHAN THAN CAO SO'N - VINACOMIN 
Da chi: Phu'a'ng Cm So'n, thành phô Cm Phá, tinh Quáng Ninh, ViOt Nam. 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tiep theo) 
Nàm tài chinh ktthUc vao ngày 31 tháng 12 näm 2019 

8.2 Báo cáo b phn 

Cong ty báo cáo kt qua hoat dng knh doanh theo các linh v'c hoat dng, bao gOm: linh 
vyc san xut kinh doanh than và các linh vu'c cung cp các dch vu khác. Chi tiét k4t qua 
hoat dOng kinh doanh theo tü'ng ngành ngh nhu' sau: 

Kinh doanh Than Hoat dcng khác T6ng cOng 
VND VND VND 

4.554.335.181.816 147.824.763.163 4.702.159.944.979 

4.255.000.675.083 147.711.897.468 4.402.712.572.551 

299.334.506.733 112.865.695 299.447.372.428 

6.005.382.592.750 189.275.844.957 6.194.658.437.707 

5.702.831.619.443 186.468.798.458 5.889.300.417.901 

302.550.973.307 2.807.046.499 305.358.019.806 

Báo cáo bô phOn theo khu vuc da l' (báo cáo thü yu): Báo cáo b phn theo khu vçl'c dia 
I' dçi'a trên vi tn cOa khách hang tao  ra doanh thu cho b phn. Trong näm tài chInh kt 
thüc váo ngáy 31 tháng 12 nãm 2019, hoat dng san xut kinh doanh cUa Cong ty chf phát 
sinh ti khu vçi'c thánh ph6 Cm Phá, trnh Quáng Ninh nOn Cong ty khOng 1p Báo cáo b 
phn thü' yu (theo khu vçvc dia l'). 

8.3 Thông tin v các ben có liOn quan 

— só du t?i  ngày 31 tháng 12 näm 2019 và các giao djch vói các ben liOn quan trong nàm tài 
chinh két thüc cUng ngáy ducyc th4 hien  ti các phu biu dInh kern, cu th nhu sau: 

- Ph bu 01: Tang hpp vt tu, hang hOa va dch vy mua cOa cac ben lien quan; 

Phi biu 02: T6ng hp doanh thu ban vat tu', hang hOa, dlch vu vai các ben liOn quan; 

- Phy biu 03: Bang kO than ban ni b tap doân; 

- Phu bi4u 04: Báo cáo các khoán phai thu, phal trá, du tu' v&i các ben liOn quan; 

- Phy biu 05: Báo cáo chi tit tài san mua try'c tip tü' các ben liOn quan d hinh thành 
TSCD tai  do'n  vl. 

L
Thu nháp cOa các Thành viOn Hi dng quan tr, Ban Giám d6c và Ban kim soát 

Nám 2019 
(VND) 

Lu'o'ng, thu'&ng cOa Ban Giám dóc 

U
Thu lao cOa Hi dng quân tr 

Thu lao cOa Ban kiêm soát 

LA
Tang cong 

Li Bàn tlniyt minh Báo cáo tài chInh là mf b phn khOng tách r&i cOa Báo cáo tài chInh 42 

Nám 2018 

Doanh thu 

Các khoán giám tri' 

Giá vn hang ban 

Lç'i nhun gop 

Nám 2019 

Doanh thu 

Các khoán giám trCi 

Giá vn hang ban 

Lç'i nhun gp 

2.480.085.948 

271.920.000 

96.000.000 

2.848.005.948 
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C0NY 
CON 

THAN 
VINACOMIN 

NGLYO'I LAP BIEU KE TOAN TRIJ&NG GIAM oOc 

VU Thi Thanh Trn Tun Anh Pham Thành Bong 

TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM 
CONG TY CO PHAN THAN CAO SON - VINACOMIN 
DIa chL Phu'&ng Cm San, thành ph6 Cm Phâ, trnh Quáng Ninh, Vt Nam. 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHIN H (Tip theo) 
Näm tOi chinh ktthücvào ngày 31 thang 12 nàm 2019 

8.4 Thông tin v hot thng lien tyc 

Theo Nghj quyt Di hi dng c6 dOng bt thu'&ng nàm 2019 ngày 16/12/2019, Di hi 
dng c Ong Cong ty da thông qua Phuang an hp nht doanh nghiêp; Hp dng h'p 

nhât Cong ty C phân Than Cao So'n - Vinacomin và Cong ty CO phn Than Tày Nam Dá 
Mài - Vinacomin thành Cong ty C6 phn Than Cao So'n - TKV và thông qua Du l cOa 
Cong ty C phn Than Cao San - TKV (Cong ty ho'p nht"). Theo do, Cong ty C6 phn 

Than Cao San - Vinacomin so thu'c hiên càc thO tuc theo quy djnh cOa pháp lut dé thu'c 

hin ho'p nhOt 2 cong ty. 

Thea phu'ang an hp nht dã dcyc thông qua, Cong ty C phn Than Cao San - 
Vinacomin va COng ty C6 phn Than Táy Nam Dã Mài - Vinacomin sO hp nht thành môt 
pháp nhàn m&i là Cong ty hp nht thông qua hoán dói c phiu TCS va TND ly c6 phiu 

cOa Cong ty hap nht thea Hcp dng hçp nht. Sau hp nht, Cong ty C6 phn Than Cao 

San - Vinacomin va COng ty C6 phn Than Tày Nam Dá Mài - Vinacomin sO chm dii't tn 

tai, chuy4n taàn b quyn và li ich hp pháp, trách nhim v cáo khoán n' chu'a thanh 

toán, hp dcng lao dng và cac nghia vçi tài san khác cho Cong ty hp nht. COng ty dang 

thu'c hin càc thO tt,ic d& hp nht thea quy dnh cOa phàp lut. 

Thea dO v ban cht, hoat dOng kinh doanh cOa Cáo cOng ty cO liOn quan trLi&c Va sau hp 

nhOt là hoat clOng liOn tuc, va Baa cáo tài chInh cho näm tài chinh kt thUc vào ngày 

31/12/2019 cOa Cong ty du'Q'c lap du'a trOn ca sO' glO dnh hoat dông liOn tyc. 

8.5 Thông tin so sánh 

S lu du'c dUng d so sánh là s lieu trOn Baa cáo tài chInh cha nàm tài chinh k4t thOc 

vàa ngay 31 tháng 12 nàm 2018 cOa Cong ty du'cc kim toán bO'i Cong ty TNHH KiOm toán 

PKF Viêt Nam. 

Quáng Ninh, ngày 20 tháng 03 nám 2020 
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Phy biu 01 

TP DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIT NAM 
CONG TV CO PHAN THAN CAO SN - VINACOMIN 
fa ch: Phu'&ng Cm So'n, thành phó Cm Phà, trnh Quàng Nirih 

TONG HQP MUA VT TI)' HANG HOA vA D!CH  VY MUA CUA CAC BEN LIEN QUAN 

Näm tài chinh k4t thUc vào ngày 31 thang 12 näm 2019 
Dcn vi: VND 

TT 

I 

Ten dcn vi 

COng ty Ci phân Vt tu' - TKV 

Giá tn 

676.724.541.991 
Vt tu' 676.724.541.991 

2 COng ty c6 phan Vn tài & Du'a don thç MO - Vinacomin 17.759.242.422 
Djch vy van chuyn cOng nhân 17.424.045.422 
Dch vy tha chcra thi 335.197.000i 

3 Cong ty Cong nghip Hoá chat mO Cm Phâ 419.178.805.7577 
Djch vy n6 mm 419.'178.805.757 

4 COng ty c6 phân Chê to may - Vinacomin 30.980.445.377 
Vt tu' 9.155.678.934, 
Djch vu 21.824.766.443_ 

5 COng ty c6 phan COng nghip 6 tO - Vinacomin 52.070.496.876 
Vt tu' 9.822.619.255 
Djch vy 42.247.877.62 1 

6 COng ty cö phân Co' khI MO Vit Bãc - VVMI 6.724.812.676 
Vt tu' 3.856.846.000 
Djch vy 2.867.966.676 

7 COng ty có phân Du Ijch và Thu'o'ng mi - Vinacomin 62.766.465.886 
Vt tu' 61.223.836.000 
Dich vu 1.542.629.886 

8 COng ty c6 Phân San xuât và Kinh doanh Vt tu' thièt bi - VVMI 2.999.718.000 
Vt ti 2.999.718.000 

9 Cong ty C6 phân Xut nhâp khu Than - Vinacomin 115.151.724.898 
Vt tu' 96.047.634.898 
Mua TSCE 19.104.090.000 

10 VIn Co' khI Nâng Iu'ç'ng và MO - Vinacomin 4.250.953.200 
Vt tu' 4.250.953.200 

11 Cong ty c6 phân Giám dlnh  -Vinacomln 2.413.841.019 
Dch vu 2.413.841.019 

12 COng ty c6 phân Dja chat Vit Bàc - TKV 1.474.720.184 
Dch vu 1.474.720.184 

13 Cong ty c6 phan Than C9c Sáu - Vinacomin 30.630.000 
Djch vu 30.630.000 

14 Tru'O'ng Cao dng Than - Khoáng san Viêt Nam 255.033.000 
Dich vu 255.033.000 

15 COng ty c6 phân Phát trin COng ngh và thi& bj mO 361.528.573 
Dlch vu 361 .528.573 

16 COng ty có phân Ti, van Du tu' mO và COng nghip - Vinacomin 1.357.252.909 
Djch vu 1.357.252.909 

17 Vin Khoa h9c COng ngh mO - Vinacomin 674.265.924 
Djch vu 674.265.924 

18 COng ty TNHH MW mOi tru'&ng - TKV 39.979.095.750 
Dich vy 29.557.518.971 
Mua TSCD 10.421.576.779 

19 Tp chi Than khoág san Viet Nam 10.000.000 
Dlch vy 10.000.000 

Y 
(u H. 

I 

I 

• Ban thuy4t minh Báo cáo tài chlnh là mt b phn khOng tách rô'i cüa Báo cáo tài chlnh 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

I 

I 

a 

a 

a 

a 

a 

I 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 
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KE TOAN TRL?YNG 
Quáng Ninh, ngày 20 tháng 03 nám 2020 

01 1 SAM DOC 

CONITY 
COFf4N1 

THAN lAO SON 
VINACOMIN 

Trân Tuàn Anh Pham Thành Dông 

CONG TY CO PHAN THAN CAO SO'N - VINACOMIN 
Dja chi: Phu&ng Cm San, thành phö Cm Rh& tinh Qung Ninh Phu biu 01 

TONG HO'P MUA VAT TI)' HANG HOA VA DICH Vt) MUA CUA CAC BEN LIEN QUAN 

Nám tài chInh kt thUc vào ngày 31 tháng 12 nàm 2019 
Dcn vi: VND 

TT Ten do'n vi Cia tr 

20 Tru'ô'nq Quân tr kinh doanh - VInacomin 79.542.000 
Dch vy 79.542.000 

21 Cong ty c6 phân Tin hQc, COng ngh, Môi truO'n. - Vinacomin 1.581.325.582 
Vtttr 619.847.400 
Djch vy 961 .478.182. 

22 Bnh vin Than - khoáng san 573.629.096 
Dch vIj 573.629.096' 

23 COng ty c6 phn Than Dèo Nal -Vinacomin 137.961.340.169 
Dlch vv 137.961.340.169j.. 

1.296.339.712 - 24 Công ty c6 phAn Dia  chit và Khoáng san - Vinacomin 
Djch vu 1.295.339.712 

25 COng ty c6 phn Tu' van DAu tu' than UOnq BI 372.864.243 
Dich vy 372.864.243 

T6ng cong 1.577.027.615.244 

a 

a 

a 

I 

U 

U 

a 

U 

U 

NGU'cYI LAP BIEU 

VOThiThanh 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 
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L 

L
TAP OOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM 

L CONG TY CO PHAN THAN CAO SON - VINACOMIN 
Dja chi: Phu'&ng Cm Son, thành ph Cm Phà, tinh Quàng Ninh Phu biu 02 

TONG HO'P DOANH THU BAN VAT TI)' HANG HOA VA D!CH  VV VO'I CAC BEN LIEN QUAN 
L Nãm tài chInh kêtthác vào ngây 31 tháng 12 nãm 2019 

Doi vi: VND 

TT Ten don vi Giá tn 

I Cong ty C. phan Vt tu' - TKV 27.900.000 
Djch vu 27.900.000 

2 COng ty Cong nghIp Hoá chit mO Cm Phã 1.326.000 
Djch vu 1.326.000 

3 COng ty C6 phn Ch t?o  may - Vlnacomin 4.647.500.000 
Vt ti.r 4.647.500.000 

4 C6ng ty c6 phn Du Ijch và Thu'o'ng mi - Vinacomin 3.250.000 
Vt tu' 3.250.000 

5 Cong ty Kho vn và Càng Cm Phà - Vinacomin 257.016.649 
Djch vu 257.016.649 

6 COng ty có phân Glâm dnh - Vlnacomin 40.018.631 
Dlch vy 40.018.631 

7 C6ng tyTNHH MW MOltru'ô'ng -TKV 3.101.756.579 
Djch vu 3.101.756.579 

8 COng ty TNHH MW Khat thãc khoáng san 79.164.360 
Dich vy 79.164.360 

9 COng ty Than Th6ng Nhét - TKV 211.140.260 
Dch vy 211.140.260 

10 COng ty Ché bién than Quâng Nlnh - TKV 9.773.460 
Djch vy 9.773.460 

10 COng ty Than Ha Long - TKV 95.676.116 
Dlch vy 95.676.116 

II COng ty c6 phan Than Dèo Nai - Vinacomin 45.571.740.244 
Djch vy 45.571.740.244 

12 Tông cOng ty Khoàng san - TKV 437.682.500 
Dlch vu 437.682.500 

13 Cong ty COng nghIp H6a chit mO Quâng Nlnh 554.731.200 
Djch vu 554.731.200 

14 Cong ty TNHH MTV COng nghIp Hóa cht mô VIt Bäc 2.313.500 
Dich vu 2.313.500 

Tang cong 55.040.989.499 

TR1 

L 

a 

Bàn thuyt rn/nh Báo cáo tài chInh là rnt b phn khOng tách r&i cüa Báo cáo tái chInh 46 
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NGLYO'I LAP BIEU 

Vu Thi Thanh 

KE TOAN TRU'O'NG 

Trân Tuân Anh 
a 

a 

a 

Qung Ninh, ngày 20 tháng 03 nàm 2020 

Ph?m Thành Dông 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

I 

a 

a 

a 

a 

I 

I 

S 

S 

a 

a 

a 



Doanh thu 
S6Iu9'ng Giátrj 

IT Têndo'nvirnua 

B A 

2 
1 COng ty Tuyn than CO'a On-TKV  

Cong ty Kho vn và Cng Cam Phâ - Vinacomin 

(tã n) VND 

Thng cong 

2.277.420,63 
1.341.534,73 

3.61 8.955 

3.817.364.976.674 
2.188.017.616.076 
6.005.382.592.750 

\ 44I 

CONi 
NHI 
Ph 

'ET 

KE TOAN TRIJ'O'NG 

/- 

Iran Tuân Anh 

Quàng  Ninh, ngày 20 thang 03 nãm 2020 / 
101096G4M  DOC 

Y 
\ 

Pham Thành Dông 

TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM 
CONG TY CO PHAN THAN CAO SON - VINACOMIN 
Dia chf: Pht&ng Cm So'n, thành ph6 Cm Phâ, trnh Quàng Ninh Phu biu 03 

BANG KE THAN BAN NO! BQ TAP DOAN 
Näm tài chInh kt thUc vào ngày 31 thang 12 nàm 2019 

NGU'cYI LAP 

Vu Thi Thanh 
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TiP DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIET NAM 
CONG TV CO PHAN THAN CAO SN - VINACOMIN 
DIa chi: Pht.râng Cm San, thành ph6 Cm Ph& tinh Quàng Ninh  

BAO CÁO CÁC KHOAN PHAI THU, PHAI TRA, DAu TI? V(Yl CAC BEN LIEN QUAN 
Tai ngày 31 tháng 12 nãm 2019 

Phu biu 04 

Dan v: VND 

TT TENDO'NVI 
Các khoàn cong no' 

131 121 331 338 

A CAC KHOAN PHAI THU 377.813.249.882 - 509.428.300 - 
I FfGAN HiN 77.813.249.882 - 509.428O0 - 
1 COng ty Kho van va Càng Cm Phà - Vinacomin 158.097.981.148 - - - 
3 Cong ty Tuyén than Cü'a Ong - TKV 219.610.025.006 - - - 
5 Cong ty Than Ha Long - TKV 105.243.728 - - - 
6 Cong ty C6 phn Tir vn Du tu' mO và Cong nghip - Vinacomin - 509.428.300 - 
II DAIHAN - - - - 
B DAu TI! - 21 .799.000.000 - - 
I NGAN HAN - 21 .799.000.000 - - 
1 COng ty CP Nhit din Cm Phâ - 21.799.000.000 - - 
II DAIHAN - - - - 
C CAC KHOAN PHAI TRA - - 130.074.456.383 - 
I NGAN HAN - - 130.074.456.383 - 
1 COng ty C6 phn Vt tu' - TKV - - 42.795.638.947 - 
2 COng ty C6 phn Vri tài & Du'a dOn thç' MO - Vinacomin - - 1.591.050.235 - 
3 Cong ty Cong nghip Hoá cht mO Cm Phã - - 2.625.162.987 - 
4 COng ty C6 phn Ch t?o  may - Vinacomin - - 5.894.019.640 - 
5 COng ty c6 phn Cong nghip 0 tO - Vinacomin - - 9.827.160.186 - 
6 Cong ty C6 phn ca khI MO Vit Bc - WMI - - 914.176.944 - 
7 COng ty C6 phn Du Ijch và Thu'o'ng mi - Vinacomin - - 25.152.349.018 
8 Cong ty C6 Phn San xut va Kinh doanh Vt tu' thit bj - WMI - - 57.342.745 - 
9 COng ty C phn Xut nhp khu Than - Vinacomin - - 28.649.740.910 - 
10 Viên Ca khI Näng Iu'çing Va MO - Vinacomin - - 1.756.942.686 - 
11 Cong ty C6 phn Giám djnh - Vinacomin - - 36.990.230 - 

12 Cong ty C6 phn Da cht Viêt Bc - TKV - - 1.622.192.202 - 

Bàn thuy4t minh bdo cáo tài chmnh là mç5t b phan khOng tách r&i cUa báo co fi hIni - iCJ 
\\_\ -•_</p/ 
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NGIJI L4P BIEU 

Vu Thi Thanh 

KETOANTRtrnNG 

Trân Tuân Anh 

> CONGT  I 
COPHA 

THAN CAQtN 
VINACN4IN. 

Ninh, ngày 20 than 
SOC 

3 nàm 2020 

Pham Thành SOng 

TP DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIT NAM 
CONG TV CO PHAN THAN CAO SN - VINACOMIN 
Ola chi: Phu'&ng Cm So'n, thãnh ph6 Cm Phà, tinh Quàng Ninh  

BAO CÁO CAC KHOAN PHAI THU, PHAI TRA, DAU TII vi CAC BEN LIEN QUAN 
T?i ngày 31 tháng 12 nãm 2019 

PhU biu 04 

Scm vi: VND 

U TEN 9ON VI 
Các khoàn cong n 

131 121 331 338 

13 Cong ty C6 phn Than Coc Sáu - Vinacomin - - 9.058.500 

14 Cong ty C6 phn Phát trin Cong ngh Va thit bj mO - - 147.507.719 - 
15 Vin Khoa hçc Cong ngh mO - Vinacomin - - 741.692.516 - 

16 Cong ty TNHH MW mOi tri.rô'ng - TKV - - 5.959.342.454 - 

17 COng ty c6 phn Tin hQc, Cong ngh, MOi tru'O'ng - Vinacomin - - 363.978.000 - 

18 Cong ty C6 phn Than Dèo Nai - Vinacomin - - 57.612.670 - 

19 COng ty C6 phn Oja cht và Khoáng san - Vinacomin - - 1.424.873.683 - 

20 Cong ty C6 phn Tu' vn Du tu' than UOng BI - - 447.624.111 - 

II DAIHAN - - 

C CHIPHIPHAITRA - - - 

I NGAN HAN - - - - 
ii DAIHAN - - / - 

Bàn thuyt minh báo cáo tài chInh là mct bO phn khOng tách r&i cOa báo cáo JP,3ILlh 
* 
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM 
CONG TY CO PHAN THAN CAO SO'N - VINACOMIN 
Oja chi: Phu'ng Cm San, thành phó Cm Phà, ti'nh Quàng Ninh  

BAO CÁO CHI TIET TAt SAN MUA TRLYC TIEP TI)' CAC BEN LIEN QUAN DE HINH THANH TSCD TAI DO'N V! 
Nàm tài chinh kètthüc vào ngày 31 tháng 12 nãm 2019 

Phy biêu 05 

Dan vi:  VND 

STT Nôi dung 
So 

lu'o'ng 
Giá mua theo 

hoà dan 

Nguyen già 
TSCD trén sO 

sách 

Khu hao Iu9 
kê den cuOi k' 
bào cáo trên 

. 
so sàch 

Giá tn  con lal 
den cuôi k' báo 
cáo trén s6 sách 

Thai diem 
tang 

TSCD dé 
trIch khâu 

hao 

Tho'i 
gian 
trIch 

- 
khâu 

hao tài 
san 

(Dan 
vi: 

Nám) 

Thô'i 
gian 

KH con 
Iai tInh 

den 
cui k' 

bào 
cáo 

(Dan 

SC dyng 
tài san 

cho muc 
dIch 

(SXKD, 
quán I, 

bàn hang) 

Hoádo'n 

- 
Sâ hiêu Ngày tháng 

A B 1 2 3 4 53-4 6 7 8 9 10 II 

A 

TSCD,hang ton kho, 
cong trinh XDCB 
mua cOa dan vi 
trong ni b tp 
doàn dà tang TS dê 
trIch kháu hao tinh 
den cuoi ky báo cáo 

19.104.090.000 

19.104.090.000 

18.908.972.000 

18.908.972.000 

1.178.892.698 

- 
1.178.892.698 

17.730.079.302 

- - - 
17.730.079.302 

- - 

- 

SXKD 

SXKD 

0000055 

0000055 

— 

— 

24/09/2019 
 -- 

24/09/2019 

1 

2 

CôngtyCôphãn 
Xuât nhâp khãu 
Than - Vinacomin 
Thit b Cong tac-v?n 

19.104.090.000 18.908.972.000 1.178.892.698 17.730.079.302 

Xesan gt bánh xIch 
CATERPILAR D8T s6 
08 

1 

1 

9.552.045.000 

9.552.045.000 

9.454.486.000 

— — 
9.454.486.000 

589.446.349 8.865.039.651 

8.865.039.651 

20/09/2019 

- 

20/09/2019 

9 

9 

8,7 

8,7 
XesangatbánhxIch 
CATERPILAR D8T S6 
09 

589.446.349 

Thuyt rn/nh Báo cáo tái chInh là rnt b phn khOng tách r&/ cüa Báo cáo tài chInh 50 



t[1[[[1[[1T[1f I(1[t1[1[ti 
TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM 
CONG TY CO PHAN THAN CAO SON - VINACOMIN 
DIa chi: Phu'&ng Cm So'n, thành ph Cm Ph& tnh Quáng Ninh  

BAO cAo CHI TIET TAt SAN MUA TRLI'C TIEP TU' cAc BEN LIEN QUAN DE HiNH THANH TSCD TI DON V! 
Nàm tài chInh két thüc vào ngày 31 thàng 12 nàm 2019 

[I rIL. 

PhU biêu 05 

Dcn vi: VND 

STI Ni dung 
So 

tu'ç'ng 
Già mua theo 

hoá do'n 

Nguyen giá 
TSCD trén s 

sách 

Khu hao Iu9 
kO dn cuôi kt 
báo cáo trOn 

so sách 

Giá tn con Iai 
dn cuci ki báo 
cáo trên s6 sách 

Thô'i diem 
tang 

TSCE) d 
trIch khãu 

hao 

Thô'i 
gian 
trIch 
khâu 

hao tài 
san 

(Do'n 
vj: 

Nãm) 

Th&i 
gian 

KH con 
Ii tmnh 
dn 

cuôi k' 
báo 
cáo 

(Do'n 

Su' dyng 
tài san 

cho myc 
dIch 

(SXKD, 
quán I, 

bàn hang) 

Hoà do'n 

SO hiêu Ngày tháng 

A B 1 2 3 4 5=3-4 6 7 8 9 10 11 

B 

TSCD,hàng tOn kho, 
cong trInh XDCB 
mua cUa do'n vi 
trong ni bô tap 
doàn nhu'ng chu'a 
tang TS d tnIch 
khãu hao ( do trong 
qua trInh dãu tu' 
hoãc nguyen nhàn 
khác ) tinh den cuôi 
k'báo cáo 

Cong tyTNHH MOi 
tru'&ng TKV 

11.005.350.113 

- 

- 
10.421.576.779 

- 
- - 

0024164 

1.1 NhàcCravâtkintrUc 10.421.576.779 - - 
Thicôngxàydy'ngh 
thng d6c nucc bäi 
thai DOng Cao So'n 
khu VU Mon 

10.442.269.784 

(20.693.005) 

-- 

12/07/2019 

31/12/2019 2 

Thi cOng xây drng he 
th6ng dc nir&c bãi 
thai Dông Cao Scvn 
khu VU Mon 

- 

0000394 

Thuyét minh Báo cáo tái chinh ta môt bO phân không tách rO cUa Baa cáo tài chinh 51 



T,P DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIT NAM 
CONG TV CO PHAN THAN CÁO SON - VINACOMIN 

ia chi: Phu'à'ng Cm So'n, thành phó Cm Phá, tinh Quàng Ninh  

BAO CÁO CHI TIET TAt SAN MUA TR(JC TIEP TcF CAC BEN LIEN QUAN DE HINH THANH TSCD TI DN V! 
Nàm tài chInh ktthüc vào ngày 31 tháng 12 näm 2019 

Phu biu 05 

Ecn vi: VND 

STT Ni dung 
So 

Iu'ç'ng 
Giá mua theo 

hoá do'n 

Nguyen giá 
TSCD tren s6 

sách 

KhAu hao Iu9 
k dn cui k' 
báo cáo trên 

so sách 

Giá fri con Iai 
dn cu6i k' báo 
cáo trén s6 sách 

Th&i dim 
tang 

TSCD d 
frich khu 

hao 

Th&i 
gian 
trIch 
khâu 

hao tài 
san 

(Do'n 

vi: 
Nãm) 

Th&i 
gian 

KH cOn 
Iai tInh 
dn 

cui,i k' 
báo 
cáo 

(Do'n 

SCr dyng 
tâi san 

cho myc 
dIch 

(SXKD, 
quán I, 

ban hang) 

Hoá ao'n 

So hiêu Ngày tháng 

A B 1 2 3 4 5=3-4 6 7 8 9 10 11 
Cong ty CP Tin h9c 
cOng ngh mOi 
tru'ô'nq-Vinacomin 

210.909.091 

11.1 Nhà cCra vt k14n tric 210.909.091 
TuvnIâpkhoch 
báo v mOi tru'&ng h 
thóng dóc nu'àc bãi 
thai DOng Cao So'n 
khu VU Mon 

76.363.636 0015669 20/03/2019 

2 

Tu' vn lap ké hoach 
bào ye mOi tru'&ng h 
thong thoát nu'O'c, dê, 
dâp chén chân bãi 
thai Bang Nâu 

134.545.455 0015670 20/03/2019 

III 
Cong ty CP tu' van 
dutu'than Uông BI 

372.864.243 

111.1 
DTXD cac cong trInh 
phc vy san xuét nàm 
2019 

372.864.243 

Chi phi them tra thiét 
k4vàdu'toán 48.318.788 0227177 03/06/2019 

Thuyêt minh Báo cáo tài chInh là môt bc phn không tách r&i cUa Báo cáo tài chInh 52 



KE TOAN TRI3YNG 

Trãn Tuân Anh 

NGtYYI LAP BIEU 

Vu Thi Thanh 

uàngNinh, ngày 20 tháng 03 m 2020 
iOOlO1Oe1AM DOC 

hm Thành DOng 

TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM 
CONG TY CO PHAN THAN CAO SON - VINACOMIN 
Dia chi: Phu'ôg Cm So'n, thành ph Cm Phà, tinh Quàng Ninh  

BAO CÁO CHI TIET TAI SAN MUA TRU'C TIEP TU' CAC BEN LIEN QUAN DE HINH THANH TSCD TAI DON V! 
Nãm tài chInh kt thUc vão ngày 31 than9 12 nãm 2019 

Phu biêu 05 

Do'n vi: VND 

SIT Nãi dung 
So 

Iu'ong 
Giá mua theo 

hoá do'n 

Nguyen giá 
TSCD trên s6 

sách 

Khãu hao Iu9 
k dn cuôi k 
báo cáo trên 

so sách 

Giá trl cOn li 
dn cuôi k' báo 
cáo trén sO sách 

Thô'i diem 
tang 

TSCD dé 
trich khâu 

hao 

Thô'i 
gian 
trich 

- 
khãu 

hao tài 
san 

(Do'n 
v: 

Nãm) 

Thô'i 
gian 

KH con 
Iai tInh 

den 
cuOi ky 

báo 
cáo 

(Do'n 

Sü' dyng 
tài san 

cho myc 
dich 

(SXKD, 
quán Iv', 

ban hang) 

Hoá do'n 

SO hiêu Ngày tháng 

A B 1 2 3 4 5=3-4 6 7 8 9 10 11 

2 
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NGUYI THIXC HIN CONG BO THÔNG TIN 
OO1N 

ThP DOAN CONG NGHIP 
THAN KHOANG SAN VIT NAM 

CONG TY CO PHAN THAN CÁO ScN-VINACOMJN 

S6: 1592/TCS-VPHDQT Cm Phã, ngày 26 thang 03 näm 2020 

V/v: giãi trInh chênh 1ch 
LNST truàc va sau kiêm toán" 

KInh gCri: U' ban Chfrng khoán Nhà rnric, 
Sâ Giao djeh ChUng khoán Ha NOi. 

Cong ty c6 phn than Cao Scm-Vinacomin, ma chirng khoán: TCS, trii sâ 

chInh: Cm Scm, Cm Phã, Quãng Ninh, xin di.rçic giãi trInh: 

1. Chênh 1ch lcii thun sau thus ( LNST) so vâi cüng k' nãm 2018. 

s6 chênh lêch LNST DVI: dn 

Närn2018 Näm2019 Chênh1ch 

70.656.504.106 84.892.991.607 14.327.487.501 

L do ehnh 1ch lçxi nhun sau thu& 
San krang than tiêu th cüa Cong ty tang 23 % so vài cüng k' näm tnràc. 

2. Chênh lêch iqi nhun sau thud trixàc Va sau kim toán BCTC näm 2019. 

LNST tnxàc kim toán (D) LNST sau kirn toán(D) Chênh 1ch (D) 

78.140.364.334 84.892.991.607 6.752.627.273 

L do chênh 1ch: 

a. Do giá ban than thay d&, Cong ty tInh lai  giá thanh san xuAt, giá vn hang 
ban dn dn igi nhun thuAn tr hoat dng san xut kinh doanh tang 5.749.170.083 

dng 

b. Cong ty mua Iti tài san thuê hoat dng. Giá trj tài san thuê hoat dng theo 
ch(xng thu thm djnh giá tai  thai dim mua hach  toán tang thu thp khác nên igi nhun 
khác tang 3.3 15.480.540. Vi 4y. Lcii nhun sau kim toán tang 6.752.627.273 

COng ty C6 phn than Cao San-Vinacomin kInh báo cáo vài qu cci quan. 

Trãn trQng cam cm! 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Tir do - Hnh phüc 

Noi nhãn:  

- Nhir kInh gth; 

- Các UVHDQ, BKS, KT,VP; 

- Luu VT, VPHDQT. 

Doãn Mnh Ha 
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