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Chung toi da ki~m toan Bao
02 nam 2012 gorn: Bang din
hru chuyen tien t¢ va Thuy€t
bay tir trang 05 d€n trang 23

HQi dAng Quan tr] va Ban Giam dac
Thuong M~i Xi Mang

phan VICEM

cs

cao tai chinh cua Cong ty
phan VICEM Thuong Mai Xi rnang duoc lap ngay 10 thang
d6i k6 toan tai ngay 3 I thang 12 narn 20 II. Bao cao k€t qua hoat dong kinh doanh, Bao cao
minh bao cao tai chinh cho narn tai chinh k€t thuc ngay 31 thang 12 narn 20 II duoc trlnh
kern theo.

Viec I~p va trinh bay Bao cao tai chinh nay thuoc trach nhicm cua Ban Giam d6c Cong ty. Trach nhiem cua chung toi la
dua ra y kien v~ cac bao cao nay can cir tren k6t qua ki6m toan cua chung tei.
Co' sO- y ki~n
Chung toi da thuc hi9n cong viec kiem roan theo cac Chuan mire kiern toan Vi¢t
am. Cac chuan muc nay yeu c§u cong
viec kiem toan I~p k6 hoach va thuc hi¢n de co su dam bao hop Iy r~ng cac bao cao tai chinh khong con chira dung cac
sai s6t trong y€u. Chung toi da thuc hien vi9C ki€m tra theo phuong phap chon m§u va ap dung cac thir nghiern c§n thi€t,
cac bang chimg xac rninh nhirng thong tin trong bao cao tai chinh; danh gia viec tuan thu cac chuan mire va ch€ d(\ k€
toan hien hanh. cac nguycn t~c va phuong phap k€ roan duoc ap d 1,111 g, cac ucc tinh va xet dean quan trong cua Ban
Giarn d6c cling nhu each trinh bay tong quat cac bao cao tai chinh. Chung toi cho rang cong viec ki€m roan cua chung
toi da dua ra nhung co
hop Iy d6 lam can cir cho y ki6n cua chung toi.

sa

y

kj~n ciia ki~m toan vien

Theo y kien cua chung toi. Bao cao tai chinh da phan anh trung thirc va hop Iy tren cac khia canh trong y6u tinh hinh tai
chinh cua Cong ty
phan VICEM Thirong Mai Xi mang tai ngay 31 thang 12 nam 20 I I, cling nhu k€t qua kinh doanh
va cac IU6ng hru chuycn tien t¢ trong nam tai chinh k6t thuc cung ngay, phu hop voi chuan mire va ch€ d(\ k€ roan Vi¢t
Narn hien hanh va cUC quy dinh phap Iy co lien quan.
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BANG CAN DOl KE ToAN
Tai Ilg(iy31f/uing l Z tuim 2011
MS

TAl SAN

Thuy~t
minh

100

A. TAl SAN NGAN H~N

110

I. Ti~n va cac khoan nrong

111

I. Ti~n

130

III. Cac khoan

dirong ti~n

3

phai thu ng~n han

131

I. Phai thu khach hang

132

2. Tra truce cho nguoi ban

135

5. Cac khoan phai thu khac

4

139

6. Dir phong phai thu ngan han kh6 doi (*)

5

31/12/2011
VND

31112/2010
VND

217.308.933.769

192.164.214.227

93.265.763.003

127.611.142.988

93.265.763.003

127.611.142.988

84.833.482.267

49.259.912.476

87.554.206.906
1.414.037.416

50.129.638.628

393.131.372

624.823.426

(4.527.893.427)

(2.729.313.878)

1.234.764.300
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140

IV. Hang tAn kho

141

1. Hang t6n kho

6

38.025.704.854

14.911.358.763

38.025.704.854

14.911.358.763

1.183.983.645

381.800.000

150

V. Tai san ng~n han khac

154

3. Thu~ va cac khoan phai thu Nha mroc

731.988.645

158

5. Tai san ng~n han khac

451.995.000

381.800.000

200

B. TAl SAN DAI H~N

6.423.051.494

6.998.115.755

6.423.051.494

6.998.115.755
6.729.431.547

220

II. Tal san c5 djnh

221

I. Tai san c6 dinh htru hlnh

222
223

- Nguyen gia
- Gid tri hao mon liiy

ki

7

(*)

227

3. Tai san c6 dinh vo hlnh

228
229

- Nguyen gia

5.954.367.286
21.217.388.774

21.628.970.592

(15.203.021.488)

(14.899.539.045)

180.000.000
3 /5. 000. 000

- Gia tri hao mon lily

ki

(*)

230

4. Chi phi xay dung co ban do dang

270

TONG CONG

9

(135.000.000)

(135.000. 000)

288.684.208

88.684.208

223.731.985.263

TAl SAN

5

180.000.000
315.000.000

199.162.329.982

,

,'~~
,-

'0

Cong ty C6 phh VICEM

Dia chi:

Thutrng

Bao cao tai chinh

M~i Xi Mling

S6 348, Giai Ph6ng. Phuong Liet, Thanh Xuan, Ha Noi

eho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 20 II

BANG CAN DOl JUt TOA.N
T(1i Ilg(i,l' 31 tluing 12 niim 2011
(ti€p tlteo)

MS

NGUON VON

Thuy~t
minh

,3
31112/2011

VND

3111212010

VND

144.130.577.866

124.201.121.331

I. NQ' ng~n han

141.965.477.866

122.145.184.405

2. Phai tra ngiroi ban

120.128.983.293

105.200.750.008

300

A.

310
312

NQ

PHAI TRA

313

3. Nguoi mua tra ti6n tnroc

314

4. Thu~ va cac khoan phai n(>p Nha mroc

201.398.291
10

23.758.039

1.974.303.468

3.860.877.4 70

4.924.824.882

3.883.637.014
1.768.696.947

315

5. Phai tra nguoi lao o(>ng

316

6. Chi phi phai tra

II

317

7. Phai tra n(>i b(>

12

3.269.805.146
583.492.323

319

9. Cac khoan phai tra, phai nop ngan han khac

13

10.850.795.863

6.786.060.529

323

I I. Quy khen thuong phuc loi

31.874.600

64.097.600

2.165.100.000

2.055.936.926

2.165.100.000

2.036.100.000

330

II. NQ' dai han

333

3. Phai tra dai han khac

336

6. DV phong trc

400

B.

410

I.

411

I. V 6n ddu ur cua chu sa huu

417

7. Quy aiiu tu phat trien

VON CHU

van

chi'!

14

dp mc1t viec lam

557.306.798

19.836.926

Sa HU'U

so' hfru

15

79.601.407.397

74.961.208.651

79.601.407.397

74.961.208.651

60.000.000.000

60.000.000.000
1.661.000.000

418

8. Quy du phong tai chinh

3.384.000.000
1.474.368.487

419

9. Quy khac thuoc v6n chu so hfru

1.470.000.000

931.000.000

420

10. Loi nhuan sau thu~ chua phan phoi

13.273.038.910

11.436.139.121

4~

TONGCQNGNGUONVON

223.731.985.263

199.162.329.982

933.069.530

CAC CHi TIEU NGOAI BANG CAN DOl KE ToAN
T(1i ngay 3/ tluing /2 niim 20 II

CHi TIEU

4. No kh6 doi ail. xir

Thuyet
minh

Iy

VND
79.674.450

NgU'()'iI~p bi~u

D~g Thanh Cong

31/1212011

Dinh Xuiin Cam

6

31112/2010

VND
79.674.450

N

Cong ty

c6

Dia chi:

s6 348.

ph~n VICEM

Thurmg

Mai Xi Mang

Bao cao tai chinh

Giai Ph6ng. Phuong Liet, Thanh Xuan, Ha N(>i

eho nam tai ch inh k€t th uc ngay 3 1 th1111g 12 nam 201 1

BAo cAo KET QUA KINH DOANH
ClUJ nilm ((Ii chinh kit thtu: ngtl)' 31 thong 12 niim 2011

MS

01

Thuyet
minh

CHi TIEU

1. Doanh thu ban hang
va cung dp

16

Nam 2011
VND
] .556.484.111.578

Nam 2010
VND
1.315.221.791.612

dich vt,I

-

920.280.639

72.590.000

02

2. Cac khoan giam tnr doanh thu

17

10

3. Doanh thu thu~n v~ ban hang

18

1.555.563.830.939

1.315.149.201.612

19

1.492.182.872.291

1.266.395.954.687

63.380.958.648

48.753.246.925

djch vt,I

va cung dp
II

4. Gia van hang ban

20

5. LQ'i nhuan

gQP v~ ban hang

va cung dp

djch vt,I

21

6. Doanh thu heat o(>ng tai chinh

10

4.601.812.986

5.535.541.205

24

8. Chi phi ban hang

21

35.083.080.920

28.000.935.380

25

9. Chi phi quan

Iy

12

17.282.293.817

14.749.348.983

30

10. LQi nhuan

thu~n tir hoat dQng kinh doanh

15.617.396.897

11.538.503.767

31

11. Thu nhap khac

')~
_oJ

33.541.601.746

32

12. Chi phi khac

24

32.292.066.982

23.874.169.809
20.141.421.415

40

13. LQ'i nhu~n khac

1.249.534.764

3.732.748.394

50

14. TAng JQi nhuan

16.866.931.661

15.271.252.161

51

15. Chi phi thu€ TNDN hien hanh

4.237.732.915

3.835.113.040

60

17. LQ'i nhuan

12.629.198.746

11.436.139.121

70

18. Liii co' ban tren

doanh nghiep

kS toan trutrc thuS
25.1

sau thuS TNDN

c6

26

phieu

NglJ'oi l~p biBu

K€ toan trunng

j)~ng Thanh C6ng

Dinh Xuan Cam

7

2.105

VND/cp

1.906 VND/cp

N

cii

Thuong M~i Xi Mang
f)ia chi: S6 348, Giai Ph6ng. Phuong Li~t, Thanh Xuan, Ha N(>i
Cong ty

Bao cao tai chinh

ph§n VICEM

cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 I thang 12 nam 20 II

BAo cAo LUU CHUYEN TIEN T~
Niim tai chinh kdt thuc Ilgiry 31 tluing 12 niim 2011
Theo phuong pluip gian tidp

53

MS

Thuyet
minh

CHi TIEU

I. LU'U CHUYEN

TIEN TO' HO~ T DQNG KINH DOANH
16.866.931.661

01

1. Loi Ilhu{ill truoc thud

02

2. Di€u chinh cho cae khoan
- Khfiu hao tai san c6 dinh

03
05
08

- Cac khoan du phong
- Lai/16 tir heat o(>ng d§.u ur
3. Loi IlhU{i1l tir Iuuu ilpng kill" doanh trtrac

tltay ilJi vbll

thu

- Tang/giant

cac khoan phai

10

- Tang/giam

hang t6n kho

1I

- Tang/giam cac khoan phai tra

14
15
16
20

15.271.252.161

834.382.443

875.073.201

1.798.579.549
(4.601.812.986)

534.300.204
(5.760.633.187)

14.898.080.667

10.919.992.379

luu ilpllg

09

12

Nam 2010
..:..N...:,li:..:.:m:....2=-0:.,,:1;..:..,1
VND
VND

(khong k~ lai vay phai tra, thue TNDN phai nop)
- Tang/giam chi phi tra truce
- Thu~ thu nhap doanh nghiep oa n(>p
- Ti~n thu khac tir heat d(>ng kinh doanh
- Ti~n chi khac cho boat d(>ng kinh doanh
LU'U chuY€1l ti€1l t"uall tir hottt ilpng kin" doanh
II. LU'U CHUYEN

(38.382.100.569)

(7.071.508.161 )

(23.114.346.091)

(5.066.800.348)

21.299.8 18.465

9.144.018.201

(5.229. I 18.466)

(3.038.396.445)

466.929.609
529.871.950
(2.193.598.291
(32.191.392.335)

137.936.926
)

(889.453.552)

4.602.718.609

TO' HO~ T DQNG DAU TU'

21

I. Ti~n chi d~ mua sam, xay dung TSCD va cac tai san

(65.250.000)

22

dai han khac
2. Ti~n thu tir thanh I)'. nhirong ban TSCD va cac tai san

516. I 09.364

(94.363.636)
1.188.250.545

dai han khac
27

7. Ti~n thu Jai cho vay, c6 nrc va loi nhuan ducc chia

4.601.812.986

5.289.985.649

30

Luu chuY€1I ti€1I thuall tir iuuu ilpllg ilau ur

5.052.672.350

6.383.872.558

III. LU'U CHUYEN
36

TIEN

TV' HO~

T DQNG TAl CHiNH

6. C6 tire, lei nhuan da tra cho chu sa hfru

40

Luu chuY€1l ti€1I t"uall tir hoat ilpllg tat chinh

50

Lu'U chuyen ti~n thu§n trong

60

Ti~n va nrong duong tiSn d§u

70

TiSn va nrong duong tiSn

ky

(7.206.660.000)

(7.269.370.500)

(7.206.660.000)

(7.269.370.500)

(34.345.379.985)

ky
cuBi ky

3

Ngu'o'i I~p bi~u

K~ roan truong

D~ng Thanh Cong

Dinh Xuan c§.m

8

3.717.220.667

127.611.142.988

123.893.922.321

93.265.763.003

127.611.142.988

=

Công ty Cổ phần VICEM Thương Mại Xi Măng
Địa chỉ: Số 348, Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Báo cáo tài chính
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011
1

. THÔNG TIN CHUNG
Hình thức sở hữu vốn
Công ty Cổ phần Thương Mại Xi Măng là Công ty được chuyển đổi từ DNNN Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng theo
QĐ số 803/QĐ-BXD ngày 28/05/2007 Của Bộ Xây Dựng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103018236
ngày 02 tháng 07 năm 2007 do Sở kế hoạch và Đ

Công ty được đổi tên thành Công ty Cổ phần VICEM Thương Mại Xi măng theo giấy đăng ký kinh doanh số
0100105694 ngày 15 tháng 09 năm 2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội.
Trụ sở chính của Công ty: Số 348 – Giải Phóng – Phương Liệt - Thanh Xuân – Hà Nội.
Vốn điều lệ của Công ty là 60 tỷ VND ( Sáu mươi tỷ đồng )
Đơn vị trực thuộc

Địa chỉ

Hoạt động kinh doanh chính

Km 19 Quốc Lộ 32 Xã Đức Thượng,
Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

Bán Xi Măng

Nhà số 357, Đường Mê Linh, Phường
Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh
Phúc
Tổ 10, Phường Yên Ninh, TP. Yên
Bái, Tỉnh Yên Bái

Quản lý khách hàng trên địa bàn

Chi nhánh:
Hà Tây

Văn phòng đại diện
Văn phòng tại Vĩnh Phúc

Văn phòng tại Yên Bái

Quản lý khách hàng trên địa bàn

Ngành nghề kinh doanh
Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100105694 ngày 15 tháng 09 năm 2011 do Sở kế hoạch và Đầu tư
Thành Phố Hà Nội cấp, theo đó hoạt động của Công ty gồm:

•

Kinh doanh các loại xi măng, sản xuất và kinh doanh các loại phụ gia, vật liệu xây dựng và vật tư phục vụ sản
xuất xi măng;
Sản xuất và kinh doanh bao bì (phục vụ sản xuất xi măng, dân dụng và công nghiệp);

•

Sửa chữa ôtô, xe máy và gia công cơ khí;

•

•

Kinh doanh vận tải và dịch vụ vận tải đường sông, biển, sắt và đường bộ;

•
•
•
•
•
•
•
•

Kinh doanh dịch vụ thể thao, vui chơi giải trí;
Xây dựng dân dụng, kinh doanh phát triển nhà và cho thuê bất động sản;
Kinh doanh vật tư, thiết bị, phụ tùng, phụ gia, bao bì, xi măng, clinker và các chủng loại vật liệu xây dựng;
Kinh doanh các mặt hàng điện tử, điện máy, điện lạnh, ôtô, xe máy, xe đạp;
Kinh doanh thiết bị văn phòng, nội thất;
Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa;
Đại lý kinh doanh giao nhận, vận tải hàng hóa;
Kinh doanh ăn uống và các mặt hàng thuốc là nội, rượu, bia, nước giải khát (không bao gồm kinh doanh quán
bar);
Kinh doanh lâm sản, thủy sản, thức ăn gia súc, phân bón (trừ loại Nhà nước cấm);
Lữ hành nội địa, quốc tế và các dịch vụ phục vụ khách du lịch (không bao gồm kinh doanh vũ trường, quán bar,
phòng hát karaoke);

•
•
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Công ty Cổ phần VICEM Thương Mại Xi Măng
Địa chỉ: Số 348, Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
•

2

Báo cáo tài chính
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Môi giới, tuyển chọn và cung ứng lao động (không bao gồm giới thiệu và cung ứng nhân sự cho cá nhân, tổ chức
có chức năng xuất khẩu lao động);

• Xuất khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh./.
. CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY

2.1 . Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).
2.2 . Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng
Chế độ kế toán áp dụng
Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm
2006 đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính.
Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban
hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn
thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán h
Hình thức kế toán áp dụng
Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung trên máy vi tính
tính.
2.3 . Tiền và các khoản tương đương tiền
Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời
gian đáo hạn không quá 03 tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác
định và không có nhiều rủi
2.4 . Các khoản phải thu
Các khoản phải thu được trình bày trên Báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách hàng và phải
thu khác sau khi trừ đi các khoản dự phòng được lập cho các khoản nợ phải thu khó đòi.
Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất của các khoản nợ phải thu có khả năng không
được khách hàng thanh toán đối với các khoản phải thu tại thời điểm lập Báo cáo tài chính. Đơn vị trích lập dự
phòng phải thu khó đòi theo

2.5 . Hàng tồn kho
Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì hàng tồn
kho được tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến
và các chi phí liên quan t
Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền đối với kinh doanh sản phẩm, hàng hóa
sắt thép.
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Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp đích danh đối với kinh doanh sản phẩm, hàng hóa xi măng.
Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho
lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được.
2.6 . Tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định
Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố
định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.
Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:
- Nhà cửa, vật kiến trúc
10 - 50
- Phương tiện vận tải
07 - 10
- Thiết bị văn phòng
03 - 08
- Phần mềm quản lý
01

năm
năm
năm
năm

2.7 . Chi phí đi vay
Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan
trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá)
khi có đủ các điều kiện
Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang cần có thời gian đủ dài
(trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán thì được tính vào giá trị của tài sản đó
(được vốn hoá), bao gồm

2.8 . Chi phí trả trước
Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh của một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh
doanh được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.
Các chi phí đã phát sinh tro

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn cứ vào
tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ
dần vào chi phí sản xuất k
2.9 . Chi phí phải trả
Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm
bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc
phù hợp giữa doanh thu và c

2.10 . Các khoản dự phòng phải trả

11

Công ty Cổ phần VICEM Thương Mại Xi Măng
Địa chỉ: Số 348, Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Báo cáo tài chính
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải trả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền sẽ phải chi
để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
Chỉ những khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng phải trả đã lập ban đầu mới được bù đắp bằng khoản dự
phòng phải trả đó.

Khoản chênh lệch giữa số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết lớn hơn số dự phòng phải trả
lập ở kỳ báo cáo được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ trừ khoản chênh lệch lớn hơn của
khỏan dự phòng phải trả về

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

Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanh nghiệp được các tổ
chức, cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ (-) các khoản thuế phải nộp (nếu có) liên quan đến các tài sản được tặng,
biếu này; và khoản bổ
Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do Công ty phát hành và sau đó mua lại. Cổ phiếu quỹ được ghi nhận theo giá trị thực tế và
trình bày trên Bảng Cân đối kế toán là một khoản ghi giảm vốn chủ sở hữu. Công ty không ghi nhận các khoản lãi
(lỗ) khi mua, bán, phát hành
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều
chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước. Lợi
nhuận sau thuế chưa phân p

Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng Cân đối kế toán của Công ty sau khi có
thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty.
2.12 . Ghi nhận doanh thu
Doanh thu bán hàng
Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:
- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người
mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
-

Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

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

Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.
Doanh thu hoạt động tài chính
Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài
chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:
-

Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

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

2.13 . Ghi nhận chi phí tài chính
Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:
- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính;
- Chi phí cho vay và đi vay vốn;
- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ;
- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán.
Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.
2.14 . Các khoản thuế
Thuế hiện hành
Tài sản thuế và các khoản thuế phải nộp cho năm hiện hành và các năm trước được xác định bằng số tiền dự kiến
phải nộp cho (hoặc được thu hồi từ) cơ quan thuế, dựa trên các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày
kết thúc kỳ kế toán năm.
Thuế thu nhập hoãn lại
Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm giữa cơ sở
tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng cho mục đích lập báo cáo tài chính. Tài
sản thuế thu nhập hoãn

3

. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN
31/12/2011
VND
Tiền mặt
Tiền gửi ngân hàng
Tiền đang chuyển

2,706,875,200
90,458,887,803
100,000,000
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31/12/2010
VND
3,571,775,300
124,039,367,688
-

Công ty Cổ phần VICEM Thương Mại Xi Măng
Địa chỉ: Số 348, Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Báo cáo tài chính
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011
93,265,763,003

4

. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

Phải thu Công ty Kinh doanh PT Nhà và Đô thị Hà Nội
Phải thu tiền BHYT
Phải thu Thuế TNCN
Phải thu khác

5

127,611,142,988

31/12/2011
VND

31/12/2010
VND

101,368,908
210,781,864
80,980,600
393,131,372

101,368,908
160,000,000
40,910,312
322,544,206
624,823,426

31/12/2011
VND

31/12/2010
VND

. DỰ PHÒNG PHẢI THU NGẮN HẠN KHÓ ĐÒI

Phải thu khách hàng

(4,527,893,427)

(2,729,313,878)

(4,527,893,427)

(2,729,313,878)

Ghi chú:
Tại thời điểm 31/12/2011 Công ty đã tiến hành phân tích tuổi nợ và lập dự phòng theo quy định của Thông tư
228/TT/BTC của Bộ Tài Chính ngày 07 tháng 12 năm 2009, cụ thể:
Mã
Tuổi nợ
Tỷ lệ
Số tiền
Công ty CP Kinh doanh PT nhà và ĐT Hà Nội

trên 3 năm

100%

76,168,908.00

Công ty TNHHSXTM Quảng Đông

trên 3 năm

100%

193,125,282.00

Công ty XD và TM Việt Nam

trên 3 năm

100%

1,717,046,100.00

Cửa hàng số 78- Vĩnh Tuy

từ 2 năm đến 3 năm

70%

115,779,300.00

Cửa hàng số 72 - Vân Trì

từ 2 năm đến 3 năm

70%

1,106,046,789.00

Cửa hàng số 68 - Tân Mai

trên 3 năm

100%

134,682,550.00

từ 2 năm đến 3 năm

70%

241,916,325.00

Cửa hàng số 63 - Phủ Lỗ

trên 3 năm

100%

39,426,540.00

Cửa hàng số 36 - Vĩnh Hưng

từ 1 năm đến 2 năm

50%

249,561,000.00

Cửa hàng số 59 - Hồng Mai

từ 1 năm đến 2 năm

50%

400,000,000.00

Cửa hàng số 31 - Văn Điển

từ 1 năm đến 2 năm

50%

49,524,275.00

Cửa hàng số 94 - Phú Thịnh

từ 6 tháng đến 1 năm

30%

11,901,465.00

Cửa hàng số 28 - Văn Điển

từ 1 năm đến 2 năm

50%

164,896,493.00

từ 6 tháng đến 1 năm

30%

27,818,400.00

Cửa hàng số 03 - Cổ Nhuế

Công ty CP Đầu tư XD Đô thị Bắc Hà

4,527,893,427
6

. HÀNG TỒN KHO
31/12/2011
VND
Hàng mua đang đi đường
Hàng hóa

7

. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH - Kèm theo phụ lục 1

14

31/12/2010
VND

36,141,281,910

12,860,449,650

1,884,422,944

2,050,909,113

38,025,704,854

14,911,358,763

Công ty Cổ phần VICEM Thương Mại Xi Măng
Địa chỉ: Số 348, Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
8

. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
Khoản mục

9

Báo cáo tài chính
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Nguyên giá TSCĐ
Số dư đầu kỳ
Số tăng trong kỳ
Số giảm trong kỳ
Số dư cuối kỳ
Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu kỳ
Số dư cuối kỳ
Giá trị còn lại
Tại ngày đầu kỳ
Tại ngày cuối kỳ
. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG

Quyền
sử dụng đất
VND

Phần mềm
máy vi tính
VND

180,000,000

135,000,000

315,000,000

180,000,000

135,000,000

315,000,000

-

135,000,000
135,000,000

135,000,000
135,000,000

180,000,000
180,000,000

VND

180,000,000
180,000,000
31/12/2011
VND

Xây dựng cơ bản dở dang
- Chung cư cao tầng Giáp Nhị (i)
- Dự án Nhà ở tại Vĩnh Tuy (ii)

Cộng

31/12/2010
VND

288,684,208
88,684,208
200,000,000

88,684,208
88,684,208
-

288,684,208

88,684,208

i)
Theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 268/2010/HĐHTKD giữa Công ty Cổ phần Thương Mại Xi Măng và Công
ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà về việc các bên thỏa thuận hợp tác để thực hiện các
thủ tục chuẩn bị đầu tư, xin chuyển đổi mục đíc

ii)
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Theo Hợp đồng Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình số 192/2011/TMXM - QLDA ngày 26 tháng 02
năm 2011 giữa Công ty Cổ phần Thương Mại Xi Măng và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây Dựng
Việt Nam (CDC) V/v: Lập dự án Đầu tư Xây dựng khu nhà

. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

Thuế giá trị gia tăng
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập cá nhân
Thuế nhà đất và tiền thuê đất
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế.
11

. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

15

31/12/2011
VND

31/12/2010
VND

31,183,293
1,902,346,303
40,773,872
-

733,927,920
2,893,731,854
32,074,894
201,142,802

1,974,303,468

3,860,877,470

Công ty Cổ phần VICEM Thương Mại Xi Măng
Địa chỉ: Số 348, Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Báo cáo tài chính
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011
31/12/2011
VND

Chi phí tháng 12 năm 2010 chưa chi
Chi phí tháng 12 năm 2011 chưa chi

12

1,768,696,947
3,269,805,146
1,768,696,947

31/12/2011
VND

31/12/2010
VND

583,492,323

557,306,798

583,492,323

557,306,798

31/12/2011
VND

31/12/2010
VND

54,547,145
54
547 145
53,288,541
8,099,892,889
161,155,740
2,481,911,548

213,136,942
213
136 942
35,531,296
4,002,878,954
167,815,740
2,366,697,597

10,850,795,863

6,786,060,529

. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC

Kinh phí công đoàn
Bảo hiểm xã hội
Phải trả về khuyến mại
Phải trả cổ tức cho cổ đông
Các khoản phải trả khác

14

3,269,805,146
. PHẢI TRẢ NỘI BỘ NGẮN HẠN

Phải trả Tổng Công ty

13

31/12/2010
VND

. PHẢI TRẢ DÀI HẠN KHÁC

Nhận ký cược ký quỹ dài hạn

31/12/2011
VND

31/12/2010
VND

2,165,100,000

2,036,100,000

2,165,100,000

2,036,100,000

Ghi chú:
Các cửa hàng, đại lý phải đặt ký cược, ký quỹ cho Công ty để tiến hành tiêu thụ sản phẩm theo quy chế tiêu thụ sản
phẩm của Công ty.
15

. VỐN CHỦ SỞ HỮU
a) Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu - Kèm theo phụ lục 2
b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn góp của Nhà nước
Vốn góp của các đối tượng khác

31/12/2011
VND

Tỷ lệ
%

35,786,140,000
24,213,860,000

59.64
40.36

16

31/12/2010
VND
35,786,140,000
24,213,860,000

Tỷ lệ
%
59.64
40.36

Công ty Cổ phần VICEM Thương Mại Xi Măng
Địa chỉ: Số 348, Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
-

Do pháp nhân nắm giữ
Do thể nhân nắm giữ

Báo cáo tài chính
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

24,213,860,000
60,000,000,000

40.36

24,213,860,000

40.36

100.00

60,000,000,000

100.00

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận
31/12/2011
31/12/2010
VND
VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- Vốn góp đầu năm
60,000,000,000
60,000,000,000
- Vốn góp cuối năm
60,000,000,000
60,000,000,000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia
- Cổ tức, lợi nhuận chia trên lợi nhuận năm trước
7,200,000,000
7,200,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận tạm chia trên lợi nhuận năm nay
Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 389/NQ - ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 04 năm 2011, Công ty công bố việc chi
trả cổ tức năm 2010 là 12% (mỗi cổ phần được nhận 1.200 VND)

d) Cổ phiếu
31/12/2011
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
- Cổ phiếu phổ thông
- Cổ phiếu ưu đãi
Số lượng cổ phiếu được mua lại
- Cổ phiếu phổ thông
- Cổ phiếu ưu đãi
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Cổ phiếu phổ thông
- Cổ phiếu ưu đãi
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10000. VND / cổ phiếu

31/12/2010

6,000,000
6,000,000
6,000,000

6,000,000
6,000,000
6,000,000

-

-

6,000,000
6,000,000

6,000,000
6,000,000

e) Các quỹ của Công ty

Quỹ đầu tư phát triển
Quỹ dự phòng tài chính
Quỹ khác của doanh nghiệp

31/12/2011
VND

31/12/2010
VND

3,384,000,000
1,474,368,487
1,470,000,000
6,328,368,487

1,661,000,000
933,069,530
931,000,000
3,525,069,530

Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp:
Quỹ đầu tư phát triển được trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và được sử dụng vào việc đầu tư
mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của doanh nghiệp.

17

Công ty Cổ phần VICEM Thương Mại Xi Măng
Địa chỉ: Số 348, Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Báo cáo tài chính
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Quỹ dự phòng tài chính được trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và được sử dụng vào việc dự
phòng các tổn thất, rủi ro về tài chính trong quá trình hoạt động của Công ty.
Quỹ khác của doanh nghiệp được sử dụng theo điều lệ công ty.
16

. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG
Năm 2011
VND
Doanh thu bán hàng

17

1,556,484,111,578

1,315,221,791,612

1,556,484,111,578

1,315,221,791,612

. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU
Năm 2011
VND
Hàng bán bị trả lại
920,280,639
920,280,639

72,590,000

Năm 2011
VND

Năm 2010
VND

. DOANH THU THUẦN VỀ BÁN HÀNG

Doanh thu thuần bán hàng

19

1,555,563,830,939

1,315,149,201,612

1,555,563,830,939

1,315,149,201,612

. GIÁ VỐN HÀNG BÁN
Năm 2011
VND
Giá vốn của hàng bán

20

Năm 2010
VND
72,590,000

Chiết khấu thương mại

18

Năm 2010
VND

Năm 2010
VND

1,492,182,872,291

1,266,395,954,687

1,492,182,872,291

1,266,395,954,687

. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
Năm 2011
VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay

18

Năm 2010
VND

4,601,812,986

5,535,541,205

4,601,812,986

5,535,541,205

Công ty Cổ phần VICEM Thương Mại Xi Măng
Địa chỉ: Số 348, Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

19

Báo cáo tài chính
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Công ty Cổ phần VICEM Thương Mại Xi Măng
Địa chỉ: Số 348, Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
21

Báo cáo tài chính
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

. CHI PHÍ BÁN HÀNG
Năm 2011
VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu
Chi phí nhân công
Chi phí khấu hao tài sản cố định
Chi phí dịch vụ mua ngoài (chi phí vận chuyển, bốc xếp)
Chi phí khác bằng tiền

22

602,014,545
12,320,998,869
317,558,372
9,408,376,889
12,434,132,245

136,858,182
9,823,443,162
561,813,896
10,271,264,467
7,207,555,673

35,083,080,920

28,000,935,380

. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Năm 2011
VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, đồ dùng văn phòng
Chi phí nhân công
Chi phí khấu hao tài sản cố định
Chi phí dự phòng phải thu khó đòi
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí khác bằng tiền

23

Năm 2010
VND

748,145,103
8,072,896,194
376,328,239
1,798,579,549
3,243,866,340
3,042,478,392

599,201,848
7,365,722,000
381,852,337
544,842,848
2,968,355,716
2,889,374,234

17,282,293,817

14,749,348,983

Năm 2011
VND

Năm 2010
VND

31,805,622,202
516,109,364
1,219,870,180

20,020,110,468
1,188,250,545
2,665,808,796

33,541,601,746

23,874,169,809

Năm 2011

Năm 2010

. THU NHẬP KHÁC

Nhận khuyến mại, hỗ trợ từ các công ty Xi Măng (*)
Thu từ thanh lý tài sản cố định
Thu nhập khác

24

Năm 2010
VND

. CHI PHÍ KHÁC
VND
Chi phí thanh lý nhượng bán tài sản
Chi phí khuyến mại, hỗ trợ (**)
Chi phí khác bằng tiền

VND

14,920,000

342,321,979

31,805,622,202

19,761,201,622

471,524,780

37,897,814

32,292,066,982

20,141,421,415

Ghi chú : (*),(**)

Đối với khoản thu khuyến mại từ các Công ty Xi măng và chi khuyến mại khi tiêu thụ Xi măng được hạch toán

20

Công ty Cổ phần VICEM Thương Mại Xi Măng
Báo cáo tài chính
Địa chỉ: Số 348, Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011
Đối với khoản thu khuyến mại từ các Công ty Xi măng và chi khuyến mại khi tiêu thụ Xi măng được hạch toán
tương ứng vào TK 711- Thu nhập khác và TK 811- Chi phí khác theo Quyết định số 1892/QĐ-XMVN ngày 16
tháng 12 năm 2009 của Tổng Công ty Công Nghiệp X

25

. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

25.1 Thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành
Năm 2011
VND
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN
Các khoản điều chỉnh tăng
- Chi phí không hợp lệ để xác định thuế TNDN
Thu nhập chịu thuế TNDN
Chi phí thuế TNDN hiện hành 25%
26

Năm 2011
VND

16,866,931,661
84,000,000
84,000,000
16,950,931,661

16,866,931,661
84,000,000
84,000,000
16,950,931,661

4,237,732,915

4,237,732,915

. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU
Việc tính toán lãi cơ bản trên cổ phiếu có thể phân phối cho các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty được
thực hiện dựa trên các số liệu sau:
Năm 2011
VND
Lợi nhuận thuần sau thuế
Các khoản điều chỉnh:
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi
Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ

12,629,198,746
12,629,198,746
6,000,000

11,436,139,121
11,436,139,121
6,000,000

2,105

1,906

Lãi cơ bản trên cổ phiếu
27

Năm 2010
VND

. NHỮNG SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM
Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm đòi hỏi phải được điều chỉnh hay công bố
trên Báo cáo tài chính này.
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. NGHIỆP VỤ VÀ SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN
Trong năm Công ty đã giao dịch với các bên liên quan như sau:
Mối quan hệ
Mua hàng
- Tổng Công ty Xi măng Việt Nam
- Công ty Xi măng Hoàng Thạch
- Công ty Xi măng Bỉm Sơn
- Công ty Xi măng Bút Sơn
- Công ty Xi măng Hải Phòng
- Công ty Xi măng Hoàng Mai
- Công ty Xi măng Tam Điệp

Công ty mẹ
Công ty con của Công ty mẹ
Công ty con của Công ty mẹ
Công ty con của Công ty mẹ
Công ty con của Công ty mẹ
Công ty con của Công ty mẹ
Công ty con của Công ty mẹ

21

Năm 2011
VND
1,249,780,042
1,165,950,701,886
43,493,890,715
357,795,788,681
196,190,000
1,386,650,000
23,396,920,926

Năm 2010
VND
1,056,785,241
1,020,700,894,330
58,031,416,938
225,688,145,086
40,950,000
2,336,869,500
28,647,977,204

Công ty Cổ phần VICEM Thương Mại Xi Măng
Địa chỉ: Số 348, Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Báo cáo tài chính
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Số dư với các bên liên quan tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm như sau:
Mối quan hệ
Phải thu
Công ty con của Công ty mẹ
- Công ty Xi măng Hải Phòng
- Công ty TNHH Một thành viên Xi Công ty con của Công ty mẹ
Măng VICEM Tam Điệp
Phải trả
- Tổng Công ty Xi măng Việt Nam
Công ty mẹ
- Công ty Xi măng Hoàng Thạch
Công ty con của Công ty mẹ
- Công ty Xi măng Bỉm Sơn
Công ty con của Công ty mẹ
- Công ty Xi măng Bút Sơn
Công ty con của Công ty mẹ
- Công ty Xi măng Hoàng Mai
Công ty con của Công ty mẹ
- Công ty Xi măng Tam Điệp
Công ty con của Công ty mẹ
29

31/12/2011

31/12/2010

VND

VND

504,197,716

196,190,000

583,492,323
95,395,348,989
351,008,024
8,277,872,307

557,306,798
80,381,832,305
2,241,938,792
8,532,814,626
3,167,513,658

. SỐ LIỆU SO SÁNH
Số dư đầu kỳ là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 đã được Công ty TNHH
Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) kiểm toán và điều chỉnh theo Biên Bản kiểm toán Nhà
nước ngày 06 tháng 12 năm 2011.
Các chỉ tiêu có sự thay đổi giữa Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 đã được kiểm toán và
Bá cáo
Báo
á tài chính
hí h th
theo Biên
Biê bản
bả kiểm
kiể ttoán
á của
ủ Kiểm
Kiể ttoán
á nhà
hà nước.
ớ
Theo Báo cáo
kiểm toán
VND

Theo BB Kiểm toán
Nhà nước
VND

135
221
312
314
420

379,267,870
6,691,427,759
105,506,960,008
3,646,264,082
10,792,298,957

624,823,426
6,998,115,755
105,200,750,008
3,860,877,470
11,436,139,121

21
25
32
50
51
60

5,289,985,649
14,680,755,951
20,822,912,443
14,412,798,609
3,620,499,652
10,792,298,957

5,535,541,205
14,749,348,983
20,141,421,415
15,271,252,161
3,835,113,040
11,436,139,121

Mã số
a) Bảng Cân đối kế toán
- Các khoản phải thu khác
- Tài sản cố định hữu hình
- Phải trả người bán
- Thuế và các khoản phải nộp
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
b) Báo cáo Kết quả kinh doanh
- Doanh thu hoạt động tài chính
- Chi phí quản lý doanh nghiệp
- Chi phí khác
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
- Chi phí thuế TNDN hiện hành
- Lợi nhuận sau thuế TNDN

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2012
Giám đốc

Đặng Thành Công

Đinh Xuân Cầm

Dương Công Hoàn
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Công ty Cổ phần VICEM Thương Mại Xi Măng
Địa chỉ: Số 348, Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Báo cáo tài chính
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Phụ lục 1 : TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Khoản mục
Nguyên giá
Số dư đầu kỳ
Số tăng trong kỳ
- Mua trong kỳ
Số giảm trong kỳ
- Thanh lý, nhượng bán
Số
ố dư cuối
ố kỳ
Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu kỳ
Số tăng trong kỳ
- Khấu hao trong kỳ
Số giảm trong kỳ
- Thanh lý, nhượng bán
Số cuối kỳ
Giá trị còn lại
Tại ngày đầu kỳ
Tại ngày cuối kỳ

Nhà cửa,
vật kiến trúc
VND

Phương tiện
Vận tải, truyền dẫn
VND

Thiết bị,
Dụng cụ, quản lý
VND

Cộng
VND

18,207,145,563
470,900,000
470,900,000
17,736,245,563

2,391,867,281
2,391,867,281

1,029,957,748
59,318,182
59,318,182
1,089,275,930

21,628,970,592
59,318,182
59,318,182
470,900,000
470,900,000
21,217,388,774

12,866,523,966
506,262,030
506,262,030
470,900,000
470,900,000
12,901,885,996

1,455,872,326
168,310,752
168,310,752
1,624,183,078

577,142,753
159,809,661
159,809,661
736,952,414

14,899,539,045
834,382,443
834,382,443
470,900,000
470,900,000
15,263,021,488

5,340,621,597
4,834,359,567

935,994,955
767,684,203

452,814,995
352,323,516

6,729,431,547
5,954,367,286
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Công ty Cổ phần VICEM Thương Mại Xi Măng
Địa chỉ: Số 348, Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Báo cáo tài chính
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Phụ lục 2 : Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư
của CSH

Quỹ đầu tư
phát triển

Quỹ dự phòng
tài chính

Quỹ khác thuộc
vốn CSH

Số dư đầu kỳ trước
- Lãi trong kỳ trước
- Tăng do phân phối
- Tăng do chuyển nguồn
- Đ/c tăng theo B.Bản KTNN
- Giảm do phân phối
- Giảm do chuyển nguồn

60,000,000,000
-

398,000,000
1,661,000,000
-

399,832,306
533,237,224
-

533,000,000
398,000,000

-

398,000,000

-

Số dư cuối kỳ trước

60,000,000,000

1,661,000,000

60,000,000,000

- Lãi trong kỳ này
- Tăng do phân phối
- Giảm do phân phối (*)
Số dư cuối kỳ này
Ghi chú:

LN ST chưa
phân phối

Cộng

-

10,660,237,224
10,792,298,957
643,840,164
10,660,237,224
-

71,458,069,530
10,792,298,957
2,727,237,224
398,000,000
643,840,164
10,660,237,224
398,000,000

933,069,530

931,000,000

11,436,139,121

74,961,208,651

1,723,000,000
-

541,298,957
-

539,000,000
-

12,629,198,746
10,792,298,957

12,629,198,746
2,803,298,957
10,792,298,957

3,384,000,000

1,474,368,487

1,470,000,000

13,273,038,910

79,601,407,397

(*) Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 389/NQ - ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 04 năm 2011, Công ty công bố việc phân phối lợi nhuận như sau:
Chi tiêu
Kết quả kinh doanh sau thuế
Chi trả cổ tức cho các cổ đông
Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
Quỹ khen thưởng phúc lợi
Trích Quỹ Dự phòng tài chính
Trích Quỹ Đầu tư phát triển
Quỹ thưởng ban điều hành

Tỷ lệ
12%
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Số tiền
10,792,298,957
7,200,000,000
3,592,298,957
539,000,000
539,000,000
541,298,957
1,723,000,000
250,000,000

