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I. Thông tin chung cüa Cong ty:
1. Thông tin khái quát:
- Ten giao djch: Cong ty c o^ phn Vicem Thrnmg mi xi mãng.
- Giây chrng nhn däng k doanh nghip s: 0100105694
- Von diu I: 60,000.000.000 dng.
- Von du ti.r ciia chü sO hItu: 60.000.000.000 dng.
- Dja chi: S0^ 348 Di.rOng Giâi Phóng, PhrOng Phucing Lit, Qun Thanh
Xuân, Thành phô Ha Ni.
- SO^ din thoai: 04 3 8643346
- s6 fax: 04 3 8642586
- Website: http://www.tmx.com.vn
- Ma c 0^ phiu: TMX
2. Qua trinh hInh thành và phát trin:
- Ngày thành Ip: Cong ty thãnh Ip ngày 02/7/2007.
- ThOi dim niêrn yt: Ngây 02/11/2009.
- Các mc si.r kin quan trong ke^ tü khi thành lp dn nay:
± Di hi dng co^ dông thành lp Cong ty ngày 20/6/2007 dâ bu ra Hi
dông quãn tri Cong ty gôrn có 05 thânh viên trong do ông Vu Van Hip git chüc
CH tjch Hi dông quân trj vA Ban Kiêm soát Cong ty gôm Co 03 thành viên
trong do ông Dng Minh Hoäng giu chüc TruOng Ban Kiêm soát.
+ Do có sir thay dôi dai din phAn vn ccia Hi dng quãn trj Tng cong ty
Cong nghip Xi rnãng Vit Nam (quyêt djnh so: 503/QD-XMVN ngày 22 tháng
4 nãm 2008), Dai hi dông Co dông thtrOng then Cong ty ngày 29/4/2008 dã
thông qua dê ông VQ Van Hip thôi gia chrc Chü tjch Hi dông quãn trj và rut
khOi Hi dông quãn trj COng ty; Di hi dâ bâu ông Dung Cong Hoàn gict chi'rc
Chü tjch Hi dông quán trj COng ty và bâu bO sung ông Hoâng Van Tarn vào
Hi dông quán trj COng ty (theo Biên bàn cuçc hop Hôi dông quán trj Cong ty
ngày 25/4/2008).
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+ Ngày 07/5/2009 ông Phm Vn Nh.n dã có dun xin tü chirc thành viên
Hi dông quán trj Cong ty do chuyên cong tác, vi vy Hi dông quãn trj Cong ty
dã thông nhât dê ông Pham Van Nhn thôi giU chirc thành viên Hi ctông quãn
trj Cong ty kê tit ngày 11/5/2009.
+ D6 có dü 05 thành vien nhix quy djnh ti Diu le^ Cong ty nhm phát huy
nng Irc trong lânh d.o diêu hành san xuât kinh doarih dt hiu qua cao, ngày
27/8/2009 Hi dông quãn tri Cong ty dA h9p và thông nhât bâu bô sung ông
Dng Phüc Tan - Quyên Tru&ng phông Kinh doanh xi mäng so 02 vào Hi dông
quãn trj Cong ty tir ngày 0 1/9/2009. Ngây 16/4/2010 ông Dng Phüc Tan dâ có
dun dê nghj mien nhim chrc danh thành vién Hi dông quãn trj Cong ty, Hi
dông quán trj Cong ty dä hçp phiên bat thi.r&ng ngày 16/4/2010 và thông nhat dê
ông Dng Phüc Tan thôi gia chirc thành viên Hi dông quãn trj Cong ty kê tü
ngày 16/4/2010.
+ Ngày 15/4/2010 Hi dàng quan trj Tng cong ty Cong nghip Xi màng
Vit Nam ban hành quyêt djnh so 496/QD-XMVN ye vic Cr nguöi di din
quãn 1 và diêu chinh ti 16 nãm gia phãn von Nhà ru.róc cüa Tong cong ty Cong
nghip Xi mäng Vit Nam (Vicem) ti Cong ty cô phân Thirung mi xi mäng.
Dai hi dông cô dOng thi.räng then näm 2010 ngày 22/4/2010 dã bâu bô sung bà
Trân Thj Minh Anh vào Hi dông quãn trj và giü chi'rc Chü tjch Hi dOng quan
trj Cong ty.
+ Hi dng quan tij Cong ty thong nhAt vic tip nhn và bo^ nhim Ong
Trãn Quang Tuân giCr chirc vu Phó Giám doe Cong ty tt'r ngày 01/10/2009.
+ Ngày 15/9/2011 COng ty dA di ten thành Cong ty c6^ phn Vicem Thucing
mi xi màng.
+ Cong ty dâ Ip di,r an Nba & cao tang kt hop djch v11 th.rang rni ti ngô
1, phô Phan Dinh Giót va dir an Khu nhà a kêt hqp thucrng mi djch vii ti VTnh
Tuy, nhu'ngdo tInh hinh khó khän trong cOng tác dâu tu xây drng, tr cuôi näm
2012 Hi dOng quãn trj COng ty dã quyét djnh tam dmg dâu ttr xây dmg 02 dir
an nay trong th&i gian khoáng 03 nàm.
+ Tháng 4/2012: Ong Nông Tu.n DUng và Ong Hoàng Van Tam thôi gi'E
chüc thành viên Hi dông quãn trj Cong ty; Ong Dng Minh Hoàng và bà
Nguyen Thj Tuyêt thôi gia chüc thành viên Ban kiêm soát Cong ty do heft nhim
kr. Dai hi dông cô dông thix&ng niên nãrn 2012 cüa Cong ty dã bâu Hi dong
quán tri và Ban kiêm soát Cong ty nhim kS' m&i 2012 - 2017. Hi dông quãn trj
Cong ty nhim kS' 2012 - 2017 có 05 thành vien, trong do có 03 thành viên ca la'
bà Trân Thj Minh Anh, Ong Ducng Cong Hoãn, ông Dinh Xuãri Cam và 02
thành viên m&i là bà Phan Thj To Oanh và ông Do Ngpc Thach. Ban kiêm soát
Cong ty nhirn k 2012 - 2017 có 03 thành viên, trong do cO 01 thành viên ca la'
bà To Thj Mirth Phi.rcing và 02 thành viên m&i là bà Trân Thj Hãi Ngà (Truâng
ban) và bà Lê Thj Hông Thu (thành viên) theo dung quy djnh.
+ Tir ngày 01/6/2013 ông Trn Quang Tun thôi gui chic Phó Giám dôc
Cong ty do chuyén cOng tác ye Tong cong ty COng nghip Xi mãng Vit Nam
theo quyêt djnh so 349/QD-TMXM ngày 3 1/5/2013.
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+ Tü ngày 01/7/2013 Cong ty giài th6 phàng Quãn 1 dir an và k' thut dAu
tr xây dung và phông Kinh doanh Vt 1iu xây dxng theo quyêt djnh so
439/QD-TMXM ngày 25/6/2013.
+ Tr ngày 15/7/2013 Ong Dng Phüc Tan dizçc bO^ nhim giü chIrc Phó
Giárn dôc Cong ty theo quyêt djnh sO 489/QD-TMXM ngày 11/7/2013.
+ Trong nàm 2013 Cong ty dã bô nhim và bo^ nhim 1.i các chüc danh Phó
Giám dc, Tru&ng phOng và mt so chrc danh khác theo dung quy djnh.
+ Thing 7 nãm 2014 Cong ty dã thành lp 5 Chi nhánh tai Ha Ni trên ca
so 5 phông Kinh doanh xi mng cüa COng ty.
+ Tir thing 8 dn thing 10 nãm 2014 Cong ty da bO^ nhim các chirc danh
Giám dôc, phó Giárn dôc, Tru'Ong ban Tài chinh kê toán cüa 5 Chi nhánh tai Ha
Ni v các Chi nhánh da triên khai ho?t dng.
+ Theo quyt djnh so 265 7/QD-VICEM ngày 24/12/2014 cUa Tong cong ty
Cong nghip xi mãng Vit Nam ông Dung Cong Hoân thôi tham gia quãn 1'
phân von nhà ni.rOc cüa VICEM ti Cong ty Co phân Vicem Thixcmg nii xi
mãng trj giá 10.800.000.000 dông, chiêm 18% ion diêu 18 Cong ty và ông Ngô
Due Lru - Phó Tong Giám doe Cong ty cO phân xi mãng Vicem Wit Son lam
NguOi di din üy quyên quán 1 phân von cüa VICEM ti Cong ty von gia' trj la'
10.800.000.000 dông, tircmg ung vOi 1.080.000 cô phãn và chiêm 18% von diêu
le^ cüa Cong ty. Tham gia Irng r vào Hi dông quàn trj Cong ty và dir kiên girt
chrc vv Uy viên Hi dOng quán tri Cong ty.
+ Theo nghi quyt sO^ 948/NQ-HDQT ngày 27/12/2014 và quyt djnh s
949/QD-TMXM ngày 27/12/2014 cüa Hi dông quán trj Cong ty, tü ngày
01/01/2015 ông Ducrng Cong Hoàn thôi giü chrc Thành viên Hi dông quãn trj
và thôi gid chrc Giám doe Cong ty do chuyn cong tic ye Tong cong ty Cong
nghip Xi rnäng Vit Nam.
+ Theo nghj quyêt so 948/NQ-1-IDQT ngày 27/12/2014 và quyêt djnh so
950/QD-TMXM ngày 27/12/2014 cüa Hi dông quán trj Cong ty, tir ngày
01/01/2015 ông Ngô Düc L.ru dugc bâu là Thành viên Hi dông quán trj và
dtrçc bô nhim giü chirc Giám doe Cong ty.
+ Di hi dng cO dông th.rOng n.iên närn 2015 ngày 20/4/2015 dA thông
qua vic mien nhim Thãnh viên Ban Kiêrn soát dôi vOi bà Lê Thi Hông Thu và
bâu bO sung bà Lê Thj Thu Ha vào Ban Kiêrn soát Cong ty.
+ Theo quyt djnh so I 204/QD-VICEM ngày 12/6/2015 cüa Tng cong ty
Cong nghip xi mäng Vit Nam ông Dinh Xuãn Cam thOi tham gia quãn 1' phãn
von nhà nirOc cüa VICEM tai COng ty côphân Vicem Thi.rang mi xi mãng tn
giá 6.986.140.000 dông, chiêm 11,64% von diêu le^ Cong ty và ông Van Quang
Due - lam Ngi.thi dai din üy quyên quãn 1 phân von cüa VICEM tai COng ty
vOi giá trj là 6.986.140.000 dOng, tucrng üng vOi 698.614 cô phân và chiêm
11,64% von diêu 18 cüa COng ty. Tham gia trng cr vào Hi dng quán trj Cong
ty.
+ Theo nghj quyt s6 642/NQ-HDQT ngày 29/6/2015 và quyt dnh s
662/QD-TMXM ngày 30/6/2015 cüa Hi dOng quãn trj Cong ty, tr ngày
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01/7/2015 ông Dinh Xuân Crn thôi gia chüc Thành viên Hôi dông quãn trj và
thôi giit chirc Ké toán tru'óng Cong ty.
+ Theo ngh quyt s6 642/NQ-HDQT này 29/6/2015 và quy& djnh s
661 /QD-TMXM ngày 30/6/2015 cüa Hi dông quart trj Cong ty, tr ngày
01/7/2015 ông Van Quang Düc dtrçic bâu la' Thành viên Hi dông quãn tri và
drcic bô nhim giQ chác Tnràng phóng Tài chInh kê toán Cong ty.
- Tr ngày 01/7/2015 Cong ty giâi the^ 4 Van phông di din Cong ty tai
VTnh Phüc, Phü Th9, Yen Bái và Lao Cai theo quyêt dlnh so 647-650/QDTMXM ngày 30/6/2015 và giâi the 5 Chi nhánh ti Ha Ni theo quyêt djnh so
651—p 655/QD-TMXM ngày 30/6/2015.
+ Tir ngày 01/7/2015 COng ty thành 1p Phông Ban hang trirc thuc COng ty
theo quyêt dnh so 656/QD-TMXM ngày 30/6/2015.
-I- TIrngày 01/7/2015 Cong ty dOi ten Phông Thj tnrng xi mAng thành
PhOng Ké hoch - Thj trtthng trirc thuc Cong ty theo quyêt djnh so- 657/QDTMXM ngày 30/6/2015.
± COng ty tam dInh chi chCrc vii Phó Giám &c Cong ty di vth ông Nông
Tuãn Dung theo quyêt djnh sO 789/QD-TMXM ngày 15/7/2015 dé phiic vi cOng
tác diêu tra cüa ccr quan pháp 1u.t.
+ Tü ngày 01/9/2015 Cong ty thành lp Phàng T6 chüc - Hành chmnh trén
co s& sap nhp PhOng To chüc lao dng và Van phông Cong ty theo quyêt djnh
so 933/QD-TMIXM ngày 19/8/2015.
+ Theo quyt djnh so^ 28121QD-VICEM ngày 30/12/2015 cüa Tng cong ty
Cong nghip xi rnàng Vit Nam bà Trãn Thj Minh Anh thôi tham gia quân 1
phân von nhà nixâc cüa VICEM tai Cong ty CO phân Vicem Thucmg mi xi
mAng trl giá 18.000.000.000 dOng, chiêm 30% vOn diêu 16 Cong ty và ông Lé
Nam Khanh - Thành viên Hôi dông thành vien Tong cOng ty COng nghip xi
mäng Vit Nam lam Ngu&i dai din üy quyên quân 1 phân von cüa VICEM ti
COng ty vâi giá tri là 18.000.000.000 dOng, tuang rng vâi 1.800.000 Co phân va
chiêrn 30% von diêu 18 cüa Cong ty. Tham gia ling cü vào Hi dOng quãn tn,
COng ty và dir kiên giü chrc vu Chü tjch Hi dông quãn trj COng ty.
+ Theo nghj quy& s6 72/NQ-HDQT ngày 27/01/2016, tr ngày 27/01/2016
bà Trân Th Minh Anh thôi gi chüc Chü ttch Hi dông quân trj và thôi tham gia
Hi dOng quán trj Cong ty; BO sung ông Lé Nam Khánh lam thành vi8n Hi
dOng quàn trj và gia chrc Chi tjch Hi dông quán trj Cong ty co phân Vicem
Thung rni xi mãng.
+ Theo quyêt djnh s6 259/QD-TMXM ngày 24/3/2016 ông Van Quang Thrc
- Trtr&ng phông Tài chinh kê toán Cong ty duçic bô nhim giti chirc vi Kê toán
trtthng Cong ty CO phân Vicern Thuang mi xi mãng ké tIr ngày 0 1/4/2016.
3. Ngành ngha và dja ban kinh doanh:
- Ngânh ngM kinh doanh chInh:
+ Kinh doanh các 1oi xi rnàng;
+ Cho thuê bt dng san;
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- Dja bàn kinh doanh: Ha Ni, Vinh Phic, Thai Nguyen, v.v...
4. Thông tin ve^ mô hInh quãn trj, to chác kinh doanh và bO may quàn l:
- Mo hInh quãn trj cüa Cong ty: Bao gm Di hi dng c6 drông, Hi dsng
quán tr, Ban kiêm soát, Ban diêu hành (dirng dâu là Giám doe, các Phó Giám
dôc, Kê toán tri.râng, các Tru&ng phông, Giám doe Chi nhánh).
- Cor cu b6 may quãn 1:
+ Cong ty có các phOng ban chüc näng: Phông To chüc - Hành chInh;
Phông Tài chmnh kê toán; Phôrig Kê hotch - Thj trnäng.
+ Các dun vi kinh doanh: PhOng Ban hang; Chi nhánh ti Thai Nguyen.
+ Trirc thuc các dom vi kinh doanh la'các cüa hang ban xi mäng; Các ccia
hang di 1, các nhà phân phôi cap 2 cüa Cong ty.
- Các cOng ty con, cong ty lien kt: Không có.
5. -Dinh huó'ng phát trin: Mic tiêu cüa Cong ty nãm 2017:
1.300.000 tan
* San hxqngmuavào,bánra
:
1.294.985 triudông
* Tông doanh thu
:
8.100 triu dng
* Np ngân sách
:
* Lçii nhun tru'óc thuê
9.059 triu dng
:
* Tr lé c6 trc
5 % / nãm
6. Các rüi ro: Các rüi ro có the^ ãnh hu&ig d&i hoat dng san xut kinh
doanh và ânh hu&ng tâi vic thirc hin các mvc tiêu cüa Cong ty bao gôm:
Rüi ro tin diing: LA rüi ro ma mt ben tham gia trong -m6t cong cu tài
chInh hoc hçip dông không có khâ näng th'irc hin duçc nghia vi cUa mInh dan
den ton that ye tài chInh cho COng ty. Cong ty có các rUi ro tin ding tuz hoat
dng san xuât kinh doanh (chidyêu dôi vi các khoàn phâi thu khách hang) và
hot dng tài chinh (bao gôm tiên gui ngân hang và các cong cu tài chInh khác).
II. Tlnh hInh hot dng trong nam:
1. Tinh hInh hot dng san xuât kinh doanh trong närn 2016:
- Kinh doanh tiêu thu xi mãng:
Dow vi tinh: Tan.
C}I(JG LOiJ
XI MANG

Tong soll

- XMH.Thach
- XMBimScin
- XM But Som
- XMHãi Phông
- XMTamDip

Muc
TIEIJ
NAM 2016

THUC IIIEN MUA VAO
Tong so

1.050.000 1.210.532
700.000 779.169
2.714
10.000
300.000

258.303

15.000

125.181

25.000

45.165

0/
/0

SO

0/
/0

SO

MT 2015
11593
111,3
27,1

THUC HIN BAN RA

(
Tong so

12010 1.220.200
117,7 784.475

0/
/0

SO

0/
/0

SO

MT 2015
11612
112,1

121 96
119,6

27,4

2.714

27,1

27,1

86,1
84 9 5
834,5 1.796,5
180,71 187,9

262.645

87,5

85,8

125.181
45.185

834,5 1.796,5
180,7

187,9

- Cong tác tài chInh nãm 2016:
Doi vi tin/i: Triçu ding.
A

CChitieu

% so vó i

% so vó'i

miic tieu

nam 2015

1.272.648

114,8

118,8

8.197

10.137

123,7

140,5

8.770

11.621

132,5

82,4

5

5

100,0

100,0

Muc tieu

Thirc hien

1.108.719

-Npngânsách
-Lciinhuntruócthu

- Tong doanh thu

- T 18 c trc du kin (%/nãm)

- Cong tác lao dng tin lung nãm 2016:
O/

Chi tiê u

Don vi tInh

Muc tiêu

Thtrc hip

- Lao dng bInh quân

ng.r,i

160

160

- Tong qutin1umg

1.000dng

- Tin ltrcrng bmnh quãn d/ngi.r&i/tháng
- Thu nhp bInh quân d/nguôLftháng

MT

% so
2015

100,0

82,9

17.000.000

19.114.000 112,4

112,4

8.854.000

9.955.000 112,4

138,3

9.354.000

10.430.000 111,5

136,1

- COng tác da dang hóa kinh doanh: Cong ty cia khai thác co sà 4t cht s.n
có, tn dung trit dé vic cho thuê kho, bAi, tri sâ Cong ty, ... do do cia tao them
nguôn thu cho Cong ty, bô sung thu nhp cho nguOi lao dng. Doanh thu thu
dirçrc tr cong tác kinh doanh cho thuê bat dng san và các djch v11 khác nAm
2016 la' 8,0 tr dông.
2. To chirc và nhân six:
- Danh sách và t l sà htth co^ phn cüa Hi dng quãn trj, Ban giám dôc,
Kê toán tnthng COng ty:
+ Ong Lê Nam Khánh - Chü tjch Hi dng quãn trj.
So co phn dai din nm gi&: 1.800.000 cO^ phn, chim 30% v6n Mu 1.
+ Ong Ngô EXrc Luu - Thành viên Hi dng quàn trj - Giám d& Cong ty.
S c phn dai din nm gifl: 1.080.000 c phAn, chim 18% vn diu 1.
+ Ong Van Quang Dirc - TV Hi dông quãn trj - Ké toán throng Cong ty.
S co^ phn dai din nm giQ: 698.614 c6 ph.n, chim 11,64% vn Mu 1.
+ Ong NOng Tuân Ding - Phó Giám d& Cong ty.
So co phn sO hcru: 6.000 co^ phn, chirn 0,1% vn diu 1.
+ Ong Ding Phic Tan - Phó Giám dc COng ty:
So c6 phn sO hIhi: 12.300 cO^ ph.n, chim 0,205% vn diêu 1.
- Nhüng thay d& trong näm cUa Ban giám d6c, Ke^ toán tnrOng:
+ Tix ngày 27/01/2016 ông Lé Nam Khánh duqc bu là Chu' tch Hii dng
quân tri COng ty thay bà Trân Thj Minh Anh.

+ Tt'i ngày 01/4/2016 ông VAn Quang fXrc ctuçic bo^ nhim gill chüc vii Kê
toán truàng Cong ty.
- S6 hrqng can b, nhân viên: S luqng can b, nhân viên tai th&i dim
ngày 01/01/2017 là 151 nguäi. Cong ty dA và dang thrc hin sAp xêp, bô tri lao
dng, cor câu l.i t6 chüc theou
á
h.m xây drng mô hInh to
chrc theo huàng tinh g9n, chat luccng, hiu qua phü hçip vâi thirc tiên hot dng
kinh doanh trong th&i gian tani cüa Cong ty.
3. TInh hinh du tu, thirc hiên các dir an:
- Di vâi dr an khu nhà & kt hçp djch vii thi.rcmg rni ti Giáp Nhj: RA
soát, dánh giá 1ai hin trng cüa Du an Khu nhà & két hcip djch viii thuang mi
ti ngO 1, phô Phan Dinh Giót, phuanng Phucing Lit, qun Thanh Xuãn, Ha Ni
dê xây dimg phixang an dâu tu hiu qua theo nghj quyêt cüa DHDCD thtr&ng
niên 2016. Cong ty dA báo cáo, xin y kiên cUa lông cong ty vâ dA &rqc Tong
cong ty phé duyt chü trucing dâu tu ti vAn bàn so 231 0/XMVN-HDTV ngày
08/11/2016 vâi phtrcing an lira chçn dôi tác thành lp pháp nhãn dâu tu' dir an.
- Di vâi du an du ti..r phucmg tin vn tAi: Cong ty dang tip tVc nghiên
ciru và se triên khai khi có diêu kin thIch hqp.
4. TInh hInh tài chinh:
- Tmnh hInh tài chInh:
Chitieu

DVT

Nãm
2015

Min
2016

%tàng
giam

- Tnggiátrjtàisãn

Triudng

146.338

143.726

98,22

- Doanh thu thuân
- Lqi nhun hr hot dng kinh doanh

Triu ding

1.062.511

1.257.437

118,35

Triu dông

12.566

4.974

39,59

-Lçiinhunkhác

Triudông

1.540

6.647

431,74

- Lcii nhu.ntrithc thua
Triu dng
- Lori nhu,n sau thus
- Triu dng
- Tr le^ lqi nhun trá co tirc dir kiên

14.105

11.622

82,39

10.971

9.251

84,3 3

5

5

100,00

- Các chi tiêu tài chInh chü yu:
Chi tieu

DVT

NAm
2015

NAm
2016

TAng,
glam

1. CM tiêu ve^ khá nAng thanh toán
+Hs thanh toánngnhan

Lan

2,80

3,20

0,39

Lan

2,55

2,97

0,42

Tài san ng.n han/Ncr ngn h?n

+ H6 so thanh toán nhanh
Tài san ngn han - Hang tOn kho
Ng ngn hri

MR

Chi tieu

DYT

Nãm
2015

Nãm
2016

Tang,
glam

2. Chi tiêu v Co cu von
+ H8 s o^ Nor /Tng tai san

Lcn

0,36

0,32

-0,04

+ H6 s 05 Ncc/Vn_chU sâ hftu

Ln

01 56

0,46

-0,10

Ln

103,31

142,11

38,80

Ln

7,26

8,75

1,49

+ He so^ Lai nhuân sau thuWDoanh
thuthu .n

%

1,03

0,74

-0,30

+ He^ so^ Lai nhun sau thu/Vn chü
sàhüu

%

110

9,40

-21 28

7,50

6,44

-1,06

1,18

0,40

-0,79

3. Chi tiêu v8 nãng hrc hoat dng
+Vông quay hàng ton kho
Giá von hang ban
Hang ton kho bInh quân
+ Doanh thu thuânITng tài san
4. Chi tiêu v6 khâ nàng sinh ku

+ He^ s6 Lori nhun sau thu&Tng tài
san
+ He s o^ Lqi nhu.n tü
thuthun

KD/Doanh
%

5. Co cu co^ dông, thay di vn du tu cCia ch6 sâ hthi:
a) Co^ phn: Tng s6 c6 phn cüa Cong ty dang hru hành la' 6.000.000 c
phân phô thOng, không có co phán bi hn chê chuyên nhuçmg.
b) Co cu c dông: Theo danh sách nguui s& hüu ching khoán ngãy
12/7/2016 do Trung tam Diu k Chüng khoán Vit Nam cung cap:
- Co dông iOn: Co 03 c 6 dông IOn nm gifx 4.568.414 c6 ph.n chim t' 1
76,14% von diêu 16 cüa COng ty.
- Co dông Nhàrn.rOc: Tng cong ty COng nghip Xi mäng Vit Nam nm
giU 3.578.614 cô phân chiêm t 18 59,64% vOn diêu M cüa COng ty.
- CO dông to chüc: Co 05 co dông nm gi& 4.029.983 c6 phn chim t 1
67,17% vOn diêu I e^ cüa Cong ty.
+ C dOng t chirc trong njxésc: Co 04 Co dông n.m giQ 3.641.683 cô phAn
chiêrn t 18 60,69% von diêu 18 cüa Cong ty.
+ Co^ dông t6 chirc nuOc ngoài: Co 01 co^ dông n6 giCr 388.300 co^ phn
chiêm t 1 6,47% von diêu le^ cüa COng ty.
- C dôngcá nhân: Co 422 cô dông n&m giU 2.033.017 Co phân chim t'I
33,88% von diêu 1 cüa Cong ty.

+ Co dông cá nhân trong nthc: Co 421 c6 dông n.m gift 1.970.017 cô ph.n
chim t 16 32,83% von diêu 16 cUa Cong ty.
+ C dôrig cá nhãn rnràc ngoài: KhOng có c dOng nào.
c) TInh hInh thay dM vn d.0 t..r cüa chü so hüu trong nãm 2016: Không.
d) Giao djch cO^ phiu quy: Không.
e) Các chüng khoán khác: KhOng.
6. Báo cáo tác dng lien quan dn môi truô'ng vá xâ hi cüa Cong ty:
a) Tuãn thu pháp lut ve^ báo ve^ môi trumg:
- S6 1n bi, xCr pht vi phm do không tuân thu 1ut pháp và các quy djnh v
môi truYng: KhOng.
- Tng s6 tin do bj xir pht vi phm do không tuân thu lu.t pháp và các
quy djnh ye mOi trung: Không.
b) ChInh sách lien quan dn nguii lao dng:
- Si lucing lao dtngtai thii dim 31/12/2016 Id: 152 nguäi.
- Tin 1ung bInh quân nãm 2016: 9.955.000 dngIngixài/tháng.
- Hoat dng dào tao ngi.thi lao dng: Cong ty cr CBCNV di h9c các lOp
dào tao do Tong cong ty Cong nghip Xi máng Vit Nam và các Cong ty san
xuât xi mäng to chixc nhäm dào tao, bôi du&ng k náng, chuyên mon nghip vii
cho CBCNV cña COng ty dé nãng cao näng Ire, dáp irng tOt nhim vi dircic
giao.
M. Báo cáo và dánh giá cüa Ban Giám dc:
1. Kt qua san xut kinh doanh nàm 2016:
a) Kinh doanh tiêu thi xi mäng:
Do;i vi tInh: Tá'n.
THVC H1N WA VAO
CHUNG LOAI
XIMANG

Tngs

MVC
TIEU
NAM 2016

Tong so

1.050.000 1.210.532

%so
VOl MT

% so
..
VO

THTIC HIN BAN RA

Tong so

2015

%so
MT

% so
VOl

2015

11513

12090 1.220.200

11692

121,6

-XMWThach

700.000

779.169

111,3

117,7

784.475

112,1

119,6

-XMBimSon

10.000

2.714

27,1

27,4

2.714

27,1

27,1

- XMButScin

300.000

258.303

86,1

845 5

262.645

87,5

85,8

- XMHáiPhông

15.000

125.181

834,5 1.796,5

125.181

- XMTarnDip

25.000

45.165

180,7

187,9

45.185

834,5 1.796,5
180,7

b) Cong tác tài chInh nãm 2016:
Don vi tInh: Triéu dng.

187,9

A
Chi tieu

-Tngdoanhthu

-

-Npngânsách

A
Muc tieu

Thtrc hien

% so vó i
mictIeu

% so vói
nam 2015

1.108.719

1.272.648

114,8

118,8

8.197

10.137

123,7

140,5

8.770

11.621

132,5

82,4

5

5

100,0

100,0

- Lori nhu.n trithc thu
- TS' 18 e6 ttrc dir kin (%/nam)

A

c) Cong tác lao dng tin lung näm 2016:
iO

0/
iO

MT

2015

•
Born v tinh

Mijc tieu

Thrc hiçn

- Lao dng bInh quân

nguäi

160

160

-Tngqu9tinlucing

1.000dng

17.000.000

19.114.000

112,4 112,4

- Tin 1ixng bInh_quân

d/ngi.ràiitháng

8.854.000

9.95 5.000

112,4 138,3

-ThunhpbInhquân

d/nguôiltháng

9.354.000

10.430.000

111,5 136,1

•

•A

Chi tieu

•A

'A

1001)0

82,9

d) Cong tác du tu xây dung nãm 2016:
- D& vOi dr an khu nha a kt hçrp djch vy thuong m.i ti Giáp Nhj: Rà
soát, dánh giá lti hin trng cUa Mr an Khu nba a kêt hop djch vi thucrng mai
ti ngô 1, phô Phan Dinh Giót, phi.rang Phucrng Lit, qu.n Thanh Xuân, Ha Ni
dé xây drng phucmg an dâu tu hiu qua theo nghj quyêt cüa DHDCD thithng
niên 2016. Cong ty dã báo cao, ,xin y kien cüa Tong cong ty và dã duqc Tong
cong ty phê duyt chü tmong dâu tu ti van bàn so 231 0/XMYN-1-IDTV ngày
08/11/2016 vOi phucmg an 1ira chçn dôi tác thành 1p pháp nhân dâu tu dir an.
- Di vâi dir an du n.r phucing tin 4n tãi: Cong ty dang tip tiic nghién
cUu và sê triên khai khi có diêu kin thich hqp.
e) COng tác cta dng hóa kinh doanh: Cong ty dà khai thác cu sà wit chit sn
có, tn dung trit dê vic cho thuê kho, bâi, trii sa Cong ty, ... do do dã t.o them
nguôn thu cho COng ty, bô sung thu nhp cho ngithi lao dng. Doanh thu thu
dixçic tr cOng tác kinh doanh cho thuê bat dng san và các djch v11 khác näm
2016 la' 8,0 t) dông.
2. Dánh giá tInh hInh thrc hin mic tiêu san xuât kinh doanh nãm 2016:
- Vé chi tiêu san lucing, 1çi nhun: Hoàn thành mvc tiêu d ra.
- Ve^ cOng tác thj trung và ban hang:
+ Dã kip thai s.p xp, thay d& mô hlnh to chirc tiêu thy; mô rng, khai thác
them khách hang, tiêp nh.n và quán 1' các dja bàn, các NPP mO'i theo chinh
sac phân chia, on djnh dja bàn cüa các COng ty san xuât xi mäng; kip thii diêu
chinh ca ché, chinh sách ban hang phii hçip vOi diên biên thj tnr?Yng, qua dO dà
day rnnh vic tiêu thu, dam báo mi1c tiêu. To chi:rc tot vic chãm sOc khách
hang, hi nghj khách hang theo kê hoach hang näm.
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+ Phi hçp tot vai các Cong ty san xut xi rnãng và các dm vi van tãi dé
dam báo chin hang dáp dng nhu câu tiêu thu xi mãng ti các dja bàn.
+ Tuy nhiên mng hthi tiêu thi tai mt s6 dja bàn can mOng, cong tác quân
l các dâu môi, khách hang chua sat.
- Cong tác van tâi, bc xp: M.c dü Cong ty dä linh ho.t hcin trong cong
tác diêu phôi, phôi hçip vâi các dan vi 4n tài, bôc xêp, thic hin ho trq chi phi
dOi viii cAc phi.rang tin vn chuyên thüy trong nhung thi diem thrc hin chiên
dich ye san hrong hoäc khi diêu kiên van chuyên gap kho than, nhung do COng
ty không có phucng tin vn tâi, bôc xêp nên trong diêu hành, có lüc van cOn bat

cap.

mi

- Ve quân l tài chInh, quãn l cong nor ban hang, xü I nci khO dOi:
+ COng nçi có nhüng chuyn biên tich ci.rc, Cong ty dã xây dmg thrçic mt
so quy chê, quy trmnh nhàrn giám sat ch.t chE qua trInh giao nh.n hang hóa và
quãn l cong nq hiu qua hon.
- Vé cOng tác tO^ chtrc, lao dng, tin krang:
+ Dà kip thcyi thc hin sp xp, b tn lao dng, cci cu 1ui t chirc theo
phuang an tái co câu; tuy nhiên mâi chi dung & diêu chinh ye mt ca hoc, chua
gàn vói chirc näng nhim vii, mô tá cong vic... do do vic phân cong lao dng
& mt so vi tn, b6 phn chira hqp 1.
+ Dam bâo tin lirang, thu nhp cüa ngir&i lao Ong tang so vài näm 2015;
nhung chua xay dmg 'ai Ca chê ye tiên hrcing phü hçip v&i mô hInh to chüc mâi,
vic phân phOi chua khuyên khIch ngu&i lao ding.
- V6 quân trj ni b:
+ Tnr&c vic thay ctM mô hmnh th chrc theo phtrong an tái cci cu, Cong ty
dâ xay drng duçic mt sO các quy djnh, quy chê ye quân 1 tài chInh, quân 1
cOng nq, quãn l bàn hang... dê phU hqp vói tInh hInh san xuât kinh doanh cUa
Cong ty trong giai don hin nay.
+ Dã trin khai xáy drng, rng diing CNTT trong cong tác bàn hang, quán l
khách hang, quân 1 cong nçi.
3. TInh hInh tài chInh:
a) Tmnh hinh tài san: Näm 2016 tong cong tài san giâm so vâi nàm 2015 là
2,612 t dOng do các chi tiêu nhi.r là tiên và các khoãn tixang dtrang tiên, các
khoãn phãi thu ngãn hn giãm so v&i cüng ks'. Na phãi thu xâu dâ duqc Cong ty
trIch lp du phOng theo quy djnh.
b) TInh hInh nçi phái trà: Näm 2016 nq phái trã giâm so vOi näm 2015 là
7,096 t dông do các chi tiêu nhu là phài trâ ng.r&i ban ngàn han, thuê và các
khoân phãi np Nhâ nlzóc giãm so v&i cüng ks'. Cong ty khOng có 1W phãi trâ
xâu, thông bj ãnh huOng chênh lch cUa ti giá hôi doái.
4. Nhiôrn vii, myc tiêu närn 2017:
a) Kinh doanh tiéu thu xi rnäng:

Tob ng s8

1.300.000 tan

Trong do:

- Xi rnäng Hoàng Thch :
- Xi mang Bim San
- Xi màng But San
:
-XirnängHáiPhông
:
-XimangTarnDip
:

860.000 tin.
10.000 tan.
325.000 tin.
70.000 tan.
35.000tân.

b) Cong tác tài chInh näm 2017:
CM lieu

Don vi tinh

Mic tiêu

-Tngdoanhthu

triu&ng

1.294.985

- Np ngân sách

triu dng

8.100

- Lçvi nhutn truöc thug
- T 18 cô tirc du kiên

triu dng

9.059

% / nàm

5

c) Cong tác lao dng tin hrang näm 2017:
CM tiêu

- Tng qu9 tin lucing
- Tin h.rang bInh quân
- Thu nhp binh quân

Don vi tInh

Miic tiêu

1.000_ding

19.114.000

dcng/nguiiItháng

10.6 18.000

dng/nguèi/tháng

11.118.000

5. Nhttng bin pháp chü yu thirc hin rnic tiêu näm 2017:
De^ thirc hin duçc các mvc tiêu nhim v11 nàrn 2017 trong diu kin phài
dôi m.t vài nhiêu khó khàn, thách thirc, Cong ty can tap trung chi dto và to
chirc thirc hin tot nhttng bin pháp chü yêu sau day:
- Thrc hin nghiêm six chi dao cüa Tng cong ty Cong nghip Xi mäng
Vit Nam, tang ci.r&ng môi quan h hp tác vi các Cong ty san xuât. Thithng
xuyên trao dOi thông tin d phôi hcip quàn l kiêm soát chat chê xi màng ye
dung dia ban, han ch dn mtxc thâp nht viêc canh tranh nôi bô, tao nên su biinh
dàng trong kinh doanh dern lai hiu qua san xuât kinh doanh cho Cong ty.
- Can ctr vào mc tiêu san xut kinh doanh cüa Cong ty, xây di.rng miic tiêu
san xuât kinh doanh cho tirng don vi và xác djnh thj phân ma các dan vi näm giü
hen thng da bàn de;" darn bão san luqng tiêu thi dt và vuçrt mic tiêu Cong ty
giao cho.
- Thng bixâc chü dng trong khâu tO^ chüc, quãn 1 phuang tin vn tài và
nguôn xi rnäng ye da bàn. Theo dOi sat diên biên cüa thj tru&ng, diêu chinh cci
chê hcip 1, phü hqp vói thj truàng nhàrn dày rninh san lucmg tiêu thii và nãng
cao hiu qua kinh doanh cüa Cong ty.
- Tang cuing và cling co mi quan h6 vâi khách hang và ban hang truyn
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thing thông qua vic thãm hôi, giao luu d8 giO &rçYc ban hang. Tiêt kim trit d
chi phi quân [, chi phi ban hang dê nâng cao hiu qua kinh doanh cüa Cong ty.
- Tirng buóc cái tiên co câu to chüc, co che Va phirong thirc kinh doanh d
phü h9p vth dién biên thi truäng. Tang cI.rmg cong tác kiém tra k5' 1ut lao
dng. Don doe cong tác thu hOi cong no, d.c bit dôi vth so ng ton d9ng dê thu
hôi von ye cho Cong ty. Tiêp tiic thc hin cong tác djnh biên và sap xêp 1aj lao
dng tai các don vi theo hLr&ng tinh g9n, hiu hrc vá hiu qua trong cong vic.
- Nghién ciru trin khai phuong an kinh doanh xi mäng dam bão tinh chü
dng, g9n nh, hiu qua và phü hap vi xu the thj tnthng trong thai gian tâi.
- PM hop cht chê vâi các co quan chirc näng tdp trung giâi quyêt dirt
diem so cong nor ton dçng lâu dé thu hôi vOn cho COng ty.
- Tp trung khai thác có hiu qua co s& 4t ch.t hin Co cüa Cong ty tai Ha
NOM và các tinh.
IV. Dinh giá cüa Hi dông quãn trj v hot dng cüa Cong ty:
1. Nhcng net nôi bt cüa kêt qua hoat dng trong näiii 2016 và tmnh hinh
thrc hiên so vOi muc tiêu:
- San h.rçng xi mäng tiêu thii: 1.220.200 t.n dat 116,2% miic tiêu.
- Tng doanh thu
1.272.648 t' dng dat 114,8% milc lieu.
- Np ngãn sách
10,137 t' dng dat 123,7% mitc tiêu.
- L9i nhun truó'c thu
11,621 t' dng dat 132,5% miic tiéu.
- Cticdirkin
5 % / näm dat 100% miic tiéu.
2. Dánh giá cUa Hi dng quân trj ve^ hoat dng cüa Ban Giám dc Cong ty:
- Hi dng quãn trj Cong ty dä hoat dng theo dung chirc näng, nhim vii
quy djnh tai Diêu 18 COng ty, tao diêu kin dé Ban diêu hành Cong ty chü dung
diêu hành hoat dng kinh doanh c.üa Cong ty vâi mic tiêu phân dâu hoàn thành
và hoân thãnh vuqt rnrc các chi tiêu thrcic Dai hi dông Co dông thông qua. HOi
dOng quãn trj Cong ty thung xuyên giám sat hoat dng cüa Giám dOe và Ban
diêu hành Cong ty thông qua các báo cáo hop giao ban hang tháng, qu, nàm
cUa Giám dôc; Thông qua các báo cáo cüa Giám dOe trong các phiên hçp cüa
Hii dông quán trj; Thông qua báo cáo rnt sO cong vic trong yêu cüa COng ty;
Thông qua két qua hoat dng san xuât kinh doanh cüa Cong ty.
- Trong näm 2016 Giám doe và Ban diêu hânh Cong ty dã chip hành vâ
thijc hin tOt các Nghj quyêt cüa Hi dông quãn tn, Nghj quyêt cüa Di hi dOng
co dông thu&ng niên nAm 2016, td trung diêu hành san xuât kinh doanh. Kêt
qua narn 2016 Cong ty dä thrc hin np ngãn sách theo dung quy djnh, chi tiêu
san lugng vá loi nhuân dêu vi.rt so vói mvc tiêu, thu nh.p cüa CBCNV dtxc câi
thin, tang so vâi nãm 2015.
3. Các ke^ hoach, djnh hng cUa Hi dng quãn trj:
Nhm phn d.0 hoàn thành mitc tiêu näm 2017 và các nãm tip theo, Hi
dông quãn trj cong Ban Giárn doe COng ty can tap trung chi dao vá giâi quyêt
nhü'ng. van dé sau:
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- Tip tiic on djnh vâ dy m.nh vic kinh doanh xi mang, tim mi bin
pháp dé chi dao thrc hin hoàn thành mic tiêu sin xut kinh doanh näm 2017.
Dam bâo t' le^ cô tirc chi trã cho các cô dông theo mic tiêu Cong ty xây drng
throrc Dai hi dông Co dông thông qua.
- Ip trung chi ctao cong tác d.0 tu xay dirng theo dáng chü trl.rclng d& ra.
- Tip tiic chi dao xây dung các quy ch& quãn l ni b, rà soát chi phi, thc
hin tiêt kim dê co diêu kin giãm chi phi ban hang, nâng cao hiu qua kinh
doanh và khâ näng canh tranh cüa cong ty.
- Tip tc thirc hin tái ca cu Cong ty theo huàng xây dung mô hInh tO
chüc phü hop vói thrc tien hoat dng kinh doanh trong th&i gian tai. Dinh biên,
sap xêp, bô trI laj nhân sit theo huOng tinh g9n, chat h.rçing, hiu qua; My chrng
he thông phân phôi tiên 1iroiig, h8 thông dánh giá nhân viên gãn vâi nãng suât và
hiu qua cong vic. Tiép tic cãi tiên co ché và phung thüc kinh doanh cüa
Cong ty, thu?mg xuyên dOn dôc, kiêm tra cong tác k lut lao dng, cong tác
quân l' tiên, hang và thu hôi cong nor, không dê xáy ra tInh trng cong nq day
dua kéo dài, kho dOi.
- Tip tVc thrc hin dy dü chinh sách, giãi quyt t& vic lam, thu nhp và
diii song dôi vvi ngui lao dng. Tirng bizcc thc hin vic dàotao, dào tao lai
dê nâng cao näng hic, trinh do CB.CNV a các cap dip iffig yêu câu cong vic.
V. Quãn trj Cong ty:
1. Hi dng quân trj:
JI

a) Thành viên và ca cu cüa Hi dng quán trj:
- Ong Lê Nam Khánh - Chü tjch Hi dông quãn trj - Thãnh viên dc lip.
Sc phn dai din nm giU: 1.800.000 c6 phn, chim tS' 18 30 % vn
diêu 18 cüa Cong ty.
- Ong Ngô Düc Luu - Thânh viên Hi dng quãn trj - Giám dc Cong ty.
SO co phn dai din n&n giTh 1.080.000 co^ phn, chim t' Ie^ 18 % vn
diêu 18 cUa Cong ty.
- Ong Van Quang Dtrc - TV Hi dng quân tj - K toán trithng Cong ty.
So co ph.n dai din nm giü: 698.614 cô phn, chMm t 16 11,64 % vn
die^u18 cüa Cong ty.
- BA Phan Thj To^ Oanh - TV Hi dng quán trj - Phó phOng Ban hang.
S6 cô phn so ht-u: 11.700 c8 phn chim t' 16 0,195 % vn diu 18 cüa
COngty.
- Ong D07r NgQc Thach - TV 1-ID quân tn - Thành viên không diu hành.
So CO phAn sO h&u: 601.500 c6 phAn chim t' 18 10,025 % von diêu le^ cüa
COngty.
b) Các tiêu ban thuc Hi ding quãn trj: KhOng thành lp các tiu ban.
c) Hoat dng cia Hi dng quãn trj:
Hi diig quail trj ('ông ty dã 1:9p 04 p/iiên djnh k:

-
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+ Ngày 27/01/2016 Hi dng quàn trj Cong ty dã hop phiên hp djnh kS'
qu 4/2015: Biên bàn hp so 57/BB-HDQT ngày 27/01/2016.
+ Ngày 27/01/2016 Hi dng quán tri Cong ty dâ hçp bu b6 sung thành
viên Hi dông quân trj Cong ty: Biên bàn hop sO 70/BB-HDQT ngày
27/01/2016.
+ Ngày 27/01/2016 Hôi dng quãn trj Cong ty dã hop bu Chü tjch Hôi
dông quán trj COng ty: Biên bàn hop so 71/BB-HDQT ngày 27/01/2016.
+ Ngày 25/3/2016 Hi dng quãn trj Cong ty dä hp phién h9p djnh k$' qu
1/2016: Biên bàn hp so 262/BB-HDQT ngày 25/3/2016.
+ Ngày 05/7/2016 Hi dng quãn trj COng ty dã hop phiên hp djnh kS' qu
2/2016: Biên bàn hop so 662/BB-HDQT ngày 05/7/2016.
+ Ngày 20/10/2016 Hi dng quàn trj Cong ty cia hop phiên hop dlnh k'
qu 3/2016: Biên bàn hp so 1014/BB-HDQT ngày 20/10/2016.

-

H3i dng quail frj Công ty ctfl ban hành 15 Ng/zj quyit:

So

A

So Nghj quyt

Ngày

Ni dung

01

29/NQ-HDQT

14/01/2016

Thóa thun B nhim K toán tnthng Cong ty
co phan Vicem Thi.rcmg mi xi Inang.

58/NQ-HDQT

Kt qua san xuAt kinh doanh qu 4 và nám
27/01/2016 2015. Mic tiéu, chrnmg trInh Cong tic qu' 1
vànAm2Ol6.

03

72/NQ-HDQT

Min nhim và b.0 b sung Thành viên
27/01/2016 HDQT Cong ty. Min nhim và bâu Chü tjch
HDQT Cong ty.

04

78/NQ-HDQT

29/01/2016

103/NQ-HDQT

Thanh 1 tài san trên daft ti 357 Dung Me
04/02/2016 Linh, Phtring Lien Báo, Thành phô Vinh
Yen, Tinh VTnh Phüc.

02

05

____

Phân cong nhim vucüa các thành viên Hi
dong quan trl.

Ni dung Di hi dng c6 dông thr?ng niên
närn 2016. TInh hmnh san xuAt kinh doanh
quy 1 va miic tieu, chi.rng trinh cong tic quy
2 näm 2016.

06

263/NQ-HDQT

25/3/2016

07

285/NQ-HDQT

01/4/2016

08

41 5INQ-I-IDQT

29/4/2016

Phê_duyt K hoachtuyn dung lao dng.

09

562/NQ-HDQT

10/6/2016

De^ nghi Tng côngty CNXMVN thOa thun
Bo nhiçm 'a' Pho Giam doc Cong ty.

10

625/NQ-HDQT

24/6/2016

Lixa chçn don vi cung cap djch vu kim toán

Mr 1) cOng nçi cüa Ba Nguyn Thj Kim
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S0

Si Nghj quyt

Ngày

Ni dung
Báo cáo tâi chInh nãm 2016.

11

630/NQ-HDQT

28/6/2016

Giao nhiêm vu cho can b

12

663/NQ-HDQT

05/7/2016

Nghj quyt phiên hop djnh k' qu 2 nàm
2016

13

803/NQ-HDQT

24/8/2016

Uy quyn Ban hãnh mt s8' quy ch& quy djnh
trong quan ly ban hang, cong no

14

1015/NQ-HDQT

20/10/2016

Nghj quyt phiên hop dnh kS' qu 3 nAm
2016

15

1248/NQ-HDQT

06/12/2016

Chu'truclng mua xe ô to con de^ phiic vu nhu
cau kinh doanh

- H3i dng quán trj Cong ty cia ban Izành 12 quylt djnh:

so

So' Quyt djnh

Ngày

Ni dung

01

1 83/QD-TMXM

10/3/2016

Thành lp Ban to chic chun bj Di hi dng
c6d6ngthu6ngniennam2016.

02

259/QD-TMXM

24/3/2016

Bo nhim K6 toán trtxâng Cong ty co^ phn
Vicem ThLrong mi xi máng tü ngày
01/4/2016.

03

599/QD-TMXIvI

21/6/2016

Trâctircn.m 2015

04

684/QD-TMXM

18/7/2016

Thành lip Ban chi dao rà soát, hiu chinh
chien 1uc ke hoch 5 nam 2016 -2020

05

767/QD-TMXM

08/8/2016

Bnhim 1i Phó Giám dôc Cong ty

06

1 106/QD-TMXM

10/11/2016 Thành lp Hi dông xir 1 k' 1ut

07

1189/QD-TMXM

24/11/2016

Quychhot dng cüa Ban Kim soát Cong
ty co ph an Vicem Thuong mi xi mang

08

1238 a /QD-TMXM

01/12/2016

Thành lip Hi dng Thi dua khen thuóng
on ty

09

1387-->1390/QDTMXM

30/12/2016

-

Thi hành k 1ut "Khin trách" di vói mt s
can bCôngty.

N3i dung các cii5c h9p Hi dông quali frj: Kim dim vic thijc hin k
hoch san xuãt kinh doanh trong qu, nä.m, xãy drng rnic lieu, chixang trinh
cong tác qu2 sau, nãm sau; Thông qua các ni dung Di hi dOn cO dông
thuôrng niên hang nàm; Phân tich, thâo 1un và di den thông nhât quyêt djnh các
van dê ye nhân slr, ye san xuât kinh doanh và các van dê khác cüa Cong ty.
2. Ban Kiêrn soát:

4

a) Thành vien và Ca cAu cüa Ban Kiêrn soát:
- BA Trn Thi Hãi Ngà - Tru&ng ban.
•S6 c6 phn so hiru: 1.000 c6 phn chim t le 0,016 % vn diu le^ cüa
Cong ty.
- BA To Thj Minh Phuqng - Thãnh viên Ban Kim soát.
S6 c6 phn sO hUu: 600 cô phân chirn t 18 0,01 % v6n diu 18 cüa Cong ty.
- BA Lê Thj Thu Ha - Thânh viên Ban Kirn soát.
So co phn sO hthj: 0 c6 phn.
b) Hoat ctng cüa Ban Kim soát:
- Ban Kirn soát dâ t8 chirc các cuc hop djnh kS' và tharn du các cuc hop
cüa Hi dông quân trj Cong ty. Ban Kiêm soát dâ tiên hành kiêrn tra, giám sat
vic tuãn thu các quy djnh cüa pháp Iut trong vic quãn 1, diêu hãnh hot dng
kinh doanh cUa Hi dông quán trj, Ban Giám dôc Cong ty närn 2016.
- S h.rcing các cuc hçp
B an Kim soát: 03 buM.
- .Ni dung các cuc ho p Ban Kim soát:
+ Giám sat trInh t1r thu tl:lc ban hành các Nghj quyt, Quyt djnh cüa Hi
dông quân trj, Ban Giám dôc.
+ Giám sat vic trin khai thirc hin Nghjquyt cüa Di hi dng c dông
thu&ng niên näm 2016 dôi vOi Hi dông quãn trj và Ban Giám dôc.
+ Thâm dinh báo cáo tai chInh ban niên và näm tài chmnh 2016 dA &rqc
Cong ty TNHH An Vit thic hin kiêm toán dc lip.
+ Giám sat tinh hInh cong n(y den 31/12/2016, Bàn dM chiu cong nçi, xac
nhn nd.
+ Mt sO^ nhirn vi khác phát sinh trong näm.
3. Các giao djch, thu lao và các khoãn lçii Ich cua Hi dng quân trj, Ban
Giám dOc và Ban Kiêm soát:
a) .Các khoàn th lao và các khoàn lçii Ich cia Hii dng quân tn, Giám dc
và Ban KiOm soát:
- Thu lao cüa các thành viên Hi dng quán tn: Trong näm 2016 tiên thu
lao dã chi dôi vOi các thành vién Hi dông quán trj COng ty di'ing nhii mirc thii
lao dà duqc Di hi dOng cO dông thông qua, tong so tiên dâ chi là 222.000.000
dông.
- Thi lao cüa các thãnh viên Ban Kiêm soát: Trong nAm 2016 On thii lao
dã chi dôi vOi các thành viên Ban Kiêm soát Cong ty dung nhu rnirc thu lao dâ
duqc D?i hi dông cô dông thông qua, tong so tiên
dA chi la' 90.000.000 dông.
- Qu5 tiên luang nãm 2016 cüa Giám dôc COng ty cô phn Vicem Thixang
mi xi mAng là 467,87 triu dông.
- Thu lao cho tIrng thành viên Hi dng quãn trj, Ban kim soát:
+ Chu' tjch Hi dng quàn trj
: 4.000.000 dng/tháng.
+ •Thành viên HDQT kiêm Giárn dc Cty: 4.000.000 dng/tháng.
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3.500.000 dng/ngi.r&i/tháng.
3.500.000 dngItháng.
2.000.000 dng/ngixoi/tháng.

+ Thành viên Hi dng quán trj
+ Tnràng Ban kiêm soát
+ Thành viên Ban kim soát
b) Giao dich cO^ phiu cüa cô dông ni b:
Giao dich cüa cO^ dông lan:

-

s6cp
Ten co7

T
T

dông
(T chfrc,
cá nhân)

nAm
giü
truc
khi
giao
dich

Giao dich trong k'
I

1

AMERICA
LLC

2

AMERICA
402.700 6,71
LLC

Ban

Mua
Ngày
mua

S CP
nam
gifr sau
khi
giao
dich

___

S0
S
Iw ong

Ngày
ban

°
liron g

388.300

6,47

479.500

7,99

480.400

8,01

15/11/16 76.800

AMERICA
479.500 7,99 16/11/16
LLC

900

T
Ic

Ghi
chü

DS c6 dông
chôtngâ.y
22/03/2016

c) Hop dng hoc giao dich vâi co dông ni b: Không.
d) Vic thrc hin các quy djnh ve^ quân trj cong ty: Cong ty tuãn thu và th%rc
hin dung các quy djnh ye quân trj Cong ty.
VI. Bib cáo tài chinh:
1. kin kim toán: Báo cáo tai chinh dâ phán ánh trung thijc và hçp 1,
trên các khIa c.nh trong yêu tInh hInh tài chinh cüa Cong ty cô phân Vicem
Thuung rni xi màng ti ngây 31/12/2016, ding nhu két qua hoat dng kinh
doanh và tInh hInh luu chuyên tiên t8 cho narn tài chinh kêt thüc cüng ngày, phà
hçip vâi Chuãn mirc ké toán Vit Nam, Ché do ké toán doanh nghip và các quy
djnh pháp 1 có lien quan den vic 1p và trInh bay báo cáo tài chinh.
2. Báo cáo tài chinh nàrn dA di.rçic kim toán bao gm: Bang can d6i k toán
ti ngày 31/12/2016; Báo cáo két qua ho,t dng kinh doanh; Báo cáo km chuyên
tiên t; Bàn thuyêt minh Báo cáo tài chinh (C'ó toàn On Bdo cáo tài chin!: nám
dd dwo'c kiê,n (oán ken, tlieo).
Noi n/i In:

/ o9
"C6NG TY
CÔPHA
\i(i:i
*!

- NhLr trén;
- Các thành vin HDQT;
- Baii Giám d6c;
- TB. Kirn soát;
- Website cüa Cty;
- Lt.ru: VT, T.k Cty.

IMAN

Ngô DIM Lau
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CONG TY CO PHAN VICEM THTXOG MiNI XI MANG
BAO CÁO TAI CHINH BA BIXQC KIEM TOAN
Cho nam tái chInh kt thiic ngày 3 1/12/2016

Ha Ni, thang 03 nárn 2017

MUC LçC
NQI DUNG

TRANG

BAO CÁO CUA BAN GIAM DOC

2

BAO CÁO KIEM TOAN DOC LAP

3

BANG CAN DO! Kt TOAN

4-5

BAO CÁO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH

6

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN T

7

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH

8-26

BAO CAO CUA BAN ClAM DOC
Ban Giám dOc Cong ly CO phân Vicem ThLro'ng nii Xi mãng ((Y9i tat là COng t\') trinh bay báo cáo nay
cOn) vài Báo cáo tái chinh dà dirc kiêm toán cOa Cong ty cho nãrn tài chinh Let thOc ngây 31/12/2016.

•

HOl BONG QUAN TRI VA BAN ClAM DOC
Các thành viên cOa Hi dông quán tri và Ban Giárn dOc dã diOu hãnh Cong ty trong närn tài ch{nh kêt thOc
ngày 31/12/2016 và den ngày lp báo cáo nay gôni:

•
•

•
•
•

•

llidôngquãntr
Ong Lé Nam Khánh
BA Trn Minh Anh
Ong NgO Dtrc Luu
Ong Van Quang Drc
BA Phan Thi To Oanh
Ong Do NgQc Thach

ChO tch (Bô nhirn ngày 27/01/2016)
ChO tjch (min nhim ngày 27/01/2016)
Uy viên
Uy
Uy vién
Uy viên

Ban Giám thc
Ong Ngo D&c Luu
Ong Däng Phic Tan

Giám
Phó Giám dôc

TRACLI NHIEM CUA BAN GIAM DOC
•

U
•
•

Ban Giárn dc Cong ty có trách nhim 1p báo cáo tài chInh phán ánh trung thrc và hçp
n 1 tmnh hI h tài chinh
t COng ty trong näm. Trong vic Ip
cling nh.r kt qua ho?t ding kinh doanh và tInh hInh km chuyên tiên
cfia
báo cáo tài chInh nay, Ban Giárn doe dugc yêu câu phái:
- Tuân thO Chun rnirc U toán Viêt Nam, Ch8 Q U toán doanh nghip và các quy djnh pháp I' có
quan dn vic Jp va trinh bay bão cáo tài chInh;
- Lra chcrn cac chInh sách ke^ toán thich h9p và áp dung các chmnh sách dO mt each nht quán;

•

- Di.ra ra các xét doán và txâc tinh mt cách hçip 1' và thin

M

- Nêu rô cac nguyen tc k toán thIch hap CO dircc tuân thu hay khong, cO nhung áp dung sai 1ch trong
yêu can thrçc cong bô vã giái thIch trong báo cáo tài chInh hay không;

•

- Thi& lp và thtrc hin kim soát n,i b6 mt cách liUu hiu cho mic dIch ip và trInh bay báo cáo tai chInh
hap I nhm h?n che rOi ro Va gian Ian; Va

•

- Up báo cáo tái chinh trên ca sO hoat dng lien tic tr& truO'ng hcp khong the^ cho rAng Cong ty së tip tiic
hot ding kinh doanh.

•
•

Ban Giám dc Cong ty chu trách nhim darn báo rang so^ ke^ toán dtrcc ghi chép mt cách phO hçrp de^ phân
ánh hcip 1 tInh hinh tài chInh cOa Cong ty a bat k5' thôi diem nao và darn báo rang Báo cáo tài chInh dugc lp
và trInh bay tuán thu Chuân mijc kO toán Vit Nam, Chê Q ké toán doanh nghip và các quy djnh pháp l cO
lien quan. Ban Giárn dc cOng chu trách nhim dam báo an toàn cho tài san cOa Cong ty vã thrc hin các
bin pháp thIch hap cle ngan chn và phát hin các hành vi gian 1n và sai phm khác.
Ban Giám d6c xác nhn rAng Cong ty dâ tuân thO các yêu cAu neu trên trong vic I. p Báo cáo tâi chInh.

•

•
•

I
•

•

1

Thay m

ft]Q1j n Giárn dôc,

//NGrY
C6PHAN
Vl(:EM *
\\0\THLONGM
IMANG

,/?7

NgO
Gum dtc
Ha Ni, ngày 10 tháng 03 nám 2017
2

^00
•

flV

I et

Certified Public Accountants

•

e

BAO GO KIEM TOAN DOC LAP
KInhgu'i:

•

U

-

So: 35

•
•

---S

Thng 12, tOa nhà 167 BCii Thi Xuân, qun Hai BaTrLrng, Ha Ni
T (84-4) 6278 2904
W www.anvietcpa.com
F (84-4) 6278 2905
anviet@anvietcpa.com
E

CAC côdOng
Hi dông quan tr! và Ban giãrn d6c
Cong ty Co phãn Vicem Thixo'ng mi Xi mäng

Chàng tôi dä thtrc hin kirn toán Báo cáo tài chinh kern theo cia Cong ty C6 phn Vicern Thuong rnti Xi
mang ("goi tat là Cong ty") du9c lp ngày 10/03/2017 và duçc trinh bay tir trang 04 den trang 26, bao grn
Bang can di ke^ toán ti ngày 3 1/12/2016, Báo cáo két qua hot dng kinh doanh, Báo cáo luu chuyên tin té
cho narn tài chInh kt thtic cting ngày vã bàn thuyt minh báo cáo tài chInh.
Trách nhiêm cüa Ban Giám dc

•
•
•
•
•
•
•

S
U
•

Ban Giám dôc Cong ty chju trách nhim ye viec lp vàtrInh bay trung thirc và hçp l' Báo cáo tài chInh cüa
Cong ty theo Chuân rnrc ké toán Vit Nam, ChO Q kê toán doanh nghip và các quy djnh pháp l' cO lien
quan dn vic lap và trInh bay Báo cáo tài chInh vA chju trách nhirn vO kiêrn soát nôi bô ma Ban Giám dc
xác djnh là cn thit d8 darn bào cho vic lp và trinh bay Báo cáo tài chInh khong cO sal sot trong yu do
gian ln hoc nhin Id-n.
Trách nhim cüa kiêm toán
Trách nhim cUa chüng tôi là dua ra kin ve^ báo cáo tài chInh dira trén kt qua cta cuc kim toán. Chüng
tOi dä tiên hành kiêrn toán theo các chun rni,rc klein toán Vit Nam. Các chuân mirc nay yêu cu chüng tôi
phái tuân thu chuân rnirc và các quy djnh vO dao dirc nghê nghip, lp kê hoach và thirc hin cuc kiêm todn
d8 dat dtrçc sir dam bão hçp l' ve^ vic lieu báo cáo tài chInh cüa Con- ty có cOn sal sot trong yu hay không.
Cong vic kim bàn bao gm thrc hin các thu tVc nhm thu thp các bang chüng kim toán v các s6 lieu va
thuyt minh trên báo cáo tài chInh. Các thu tic kiOrn toán dirgc hra ch9n dira trên xét doán cUa kiêm toán viOn,
bao gm dánh giá rfii ro có sai sot trong yêu trong báo cáo tài chInh do gian ln hoc nh.rn 1n. Khi thrc hiên
dánh giá các ri.ii ro nay, kiêm toán viên dA xem xét kiêrn soát ni W cüa Cong ty lien quan dn viec 1p Va
trInh bay báo cáo tài chInh trung thirc, hpp l' nhãm thiêt ké các thu tuc kiêrn toán pH hap vi tInh hInh thirc
t& tuy nhiên khong nhrn miic dIch disa ra kién ye hiu qua càa kiêrn soát ni b6 cQa Cong ty. COng vic
kim toán cung bao gm dánh giá tInh thIch hgp ccia các chInh sách kO toán thrçrc áp dung và tInh hap l ciia
các uàc tInh kê toán cia Bangiám dôc cfing nhu dánh giá vic trInh bay tong the^ báo cáo tài chInh.

U

C]iUng tôi tin tu'Ong rang các bang chüng kiêrn toán ma chóng tôi dã thu th.p dirc là day dü và thIch hap lam
co sâ cho kin kiêrn toán cua chiing tôi.

•

Y kin cüa kiêm toán vWn

5

Theo kin cüa chung tOi, Báo cáo tài chInh kern theo dâ phãn ánh trung thc và hçrp 1, trên các khIa canh
trong yOu, tInh hinh tài chInh cüa Cong ty ti ngày 31/12/2016 cOng nhu kt qua hoat dng kinh doanh vâ tInh
hInh luu chuyen tiOn t8 cho näm tài chinh ket thiic cOng ngày, phO hap yói Chub mirc U toán Vi@ Nam, Ch
d6^ kO
hip yà các quy djnh pháp l có liOn quan tOi yiêc lp và trinh bay báo cáo tài chInh.

•

KIEM TO
AN VIPT

vu-

•
5
•

So Giay chüng nhn dàng k hành nghe^ kirn toán
0034-2015-055-1
TIzay mt và fzi diçn cho
CONG TY TNHH KIEM TOAN AN WET
Ha Nôi, ngày 10 tháng 03 närn 2017

S6 Giay chirng nhn dang k hành nghe^ kim todn
1687-2015-055-1

U
Thành viOn dôc lap cOa GMN International

TI1

MW !M—atbnal

BANG CAN D6 KE TOAN
Tai ngây 3 1 tháng 12 nãm 2016
MAU SO BOl - DN
Doii vi fin/i: I/ND

CHI TIEU

Thu yet
M5 so^ rninh

A-

TAJ SAN NCANHN

100

I.
1.
2.

Tiên và các khoãn ttrong duong tiên
Tiên
Các khoán tuong dirong tién

110

120
123

II!. Cie khoãn phai thu ngän hn
1. Phãi thu ngAn hn cüa khách hang
Trá triróc cho nguài ban ngn hn
2.
Phäi thu ngAn hn khác
3.
Dtr phông phãi thu ngan hn khó dôi
4.

130
131
132
136
137

IV. Hang On kho
1. Hângtônkho

140
141

Tài sin ngän hn khác
Thug và các khoán khác phái thu Nhà nuó'c

150
153

B- TAISANDAI114N

200

II. Tãi sin co^ dinh
1. Tài san co^ dinh htu hInh
- Nguyen giá
- Giá fri hao mon 1u9 k
Tài sin c6 djnh vô hInh
2.
- Nguyen giO
- GO tri hao mOn 1u9 k

220
221
222
223
227
228
229

IV. lii sin do dang dai hn
Chi phi xây drng co bàn dO dang
1.

240
242

TONG CONG TAI SAN

270

a

4

6
7
8
9
11

16

141.199.415.570,

28. 057. 782.696
28.057.782.696,

53.072.727.541
43.072.727.541,
10.000.000.000

33.000.000.000
33.000.000.000,
67.618.014.361,
95.927.025.802,
8.662.911.911
875.681.323
(37.847.604.675).

75.487.315.185,
101.113.452.220
10.521.766.244
648.474.313
(36.796.377.592),

9.893.611.279
9.893.611.279,

12.639.372.844 /
12.639.372.844,

101.839.398,
101. 839. 398
5.054.575.825

12

3.663.076.762,
3.663.076.762
18.827.699.682
(15.164.622.920)

14
135.000.000
(135.000.000)
13

01/01/2016

138.671.247.734,

112

II. Du tutài chInh ngän hn
DAu tir nm gi dgn ngày dáo h.n
1.

V.
1.

5

31/12/2016

1.391.499.063,
1.391.499.063,
143.725.823.559 /

5.138.396.424
3.862.997.361.,
3.682.997.361
18.901.242.822
(15.218.245.461)
180.000.000
315.000.000
(135.000.000)
1.275.399.063
1.275.399.063
146.337.811.994,.

115M

BANG ('AN 1)01 KE TOAN (Tie-1) thco)
Tai ngá, 31 thãng 2 nãm 2016
MAU sO BOl - DN

Dun vi tin/i: VND
Thuyét
JVhi so

CHI TIEU

minh

31/12/2016

01/01/2016

C-

NY PHA 1TRA

300

45.333.456.023

52.429.900.814

I.

N9 ngn hn

310

43.396.344.661,,

50.385.300.814

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Phái trà ngiiôi ban ngan hn
NgLrôi mua trã tiên trtróc ngãn han
Thue^ và các khoán phái np Nhã nuó'c
Phài trà ng.thi lao dng
Chi phi phãi trá ngn han
Phái trá ngn han khác
Qu5 khen thu&ng, phüc Ica

311
312
313
314

15

315
319
322

17
18

30.108.815.197-1.701.591.916,
745.905.719
8.230.122.371,
1.126.834.025
892.169.660.
590.905.773

39.394.853.884
684.643.290
2.714.407.526.
5.136.505.371
1.958.865.678.
496.025.065

11.

No- dãihan

330

I.

Phài trã dài han khác

337

7.

1.
2.
3.
4.

Von chü s& hüu
V6n gop cUachü sdr hOu
- Cj phiê'u phô thông có quyn biêu quylt
Qu5 dâu tu phát triên
Qu' khác thuôc vn chü sâ hüu
Lçii nhun sau thue^ chua phán phi

- LNST c/nra phán phi lüy kE din cuo'i
nàm trtthc
- LNST chua phán phi nãrn nay
TONG CONG NGUON VON

-

1.937.111.362

2.044.600.000

1.937.111.362,

2.044.600.000

98.392.367.536,

93.907.911.180,

98.392.367.536/
60.000.000.000,
60.000.000.000i
22.090.195.705,
3.252.394.869/
13.049.776.962:
3.798.653.939 /

93.907.911.180 /
60.000.000.000 /
60000.000.000,'
16.022.338.542/
3.252.394.869
14.633.177.769.
3.662.675.509 /

421b

9.251.123.023

10.970.502.260 /

440

143.725.823.559/

18

400

D- VONCHUSOHUU
1.

16

410
411
411a
418
420
421
421a

19

/

146.337.811.994

/
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BAO GO KET QUA HO1.1' DQNG KINH DOANH
Cho näm tâi chinh Let thtic ngàv 3 1/12/2016
IiAU SO B02- DN
Don vi tInh: VATD

Iii uyêt
Ma sO minh

CHI TIEU
1.

Doanh thu ban hang và cung cap dch vy

01

21

2.

Các khoãn giârn trtc doanh thu

02

22

3.

Doanh thu thuan ye ban hang vã cung cap

10

4.

Giá vn hang ban

11

5.

Lai nhun gp ve^ ban hang và cung cap d!ch

20

Nãm 2016

Näm 2015

1.299.121.051.086, 1.082.729.272.625
41.684.307.754,

20.218.397.463,

1.257.436.743.332

1.062.510.875.162,

1.218.721.100.778

1.016.126.334.121

dich vu

23

38.715.642.5547

46.384.541.041

/

/

v'

21

Doanh thu hoat dng tãi chinh
7. Chi phi tâi chinh
8. Chi phi ban hang
6.

24

3.424.961.243

22

-

3.683.549.139,

-

-

25

25

19.010.523.387,

15.462.756.194 /

9. Chi phi quán 1 doanh nghip

26

25

18.155.609.057,

22.039.623.946 /

10. Lçi nhun thun tü hot dng kinh doanh

30

4.974.471.353.

12.565.710.040 1.

11. Thu nhpkhác

31

27

11.785.818.996,

5.000.981.855,

12. Chi phi khác

32

28

5.138.582.610/

3.461.330.023 /

13. Lai nhun khác
14. T6ng Iqi nhun ki toán trwSc thuê
15. Chi phi thus TNDN hin hành
16. Chi phi thug TNDN hoãn 1i
17. Lçi nhun sau thue thu nhp doanh nghip
18. Lãi co ban trên c0^ phiu
19. Läi suy giãm trên CO phiêu

40

6.647.236.386

1.539.651.832,

50
51

11.621.707.739/

14.105.361.872 /

29

2.370.584.716,

3.134.859.612 /

30

9.251.123.023,
1.542
1.542

52
60
70
71

-

-

10.970.502.260.
1.534
1.534
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(Theo pluroiig pháp gián If ép)

Clio nSni iâi ch inh két th Tic ngày 31/12/2016

MAU SO B03 - DN
Don vi tInh: VND

Mãsô

CHIT1U

LI]

a
a
U

a

LUUCUUYENTIENTUHO4TDQNG KINI-1 DOANH
01
Loi nhuãn truoc thuê
Dieu chi'nh cho các khoán
02
- KhAu hao TSCD vâ BDSDT
03
- Các khoán dir phàng
05
- Lai, 16 tfr hot dng dAu tii
Lçi nhuân tü hoat dng kinh doanh trtróc
08
3.
thay dôi von lu-u dông
09
- Tang, giârn các khoãn phái thu
10
- Tang, giám hang tn kho
- Tang, giãrn các khoãn phái trã (Khang kê lãi vay
phái trâ, thug thu nhâp doanh nghiêp phâi np)
15
- Thus thu nhp doanh nghip dã np
17
- Tin chi khác cho hoat dng kinh doanh
Luu chuyên tin thuân tu hoat dng kinh doanh 20
II. LUU CHIJYEN T1 IN TIf HOAT BONG BAU iu
21
1.
Tin chi de^ rnua sam, xay drng TSCD vâ các tài
san dài han khác
22
2.
Tin thu tr thanh 1y, nhtrng ban TSCD
Tin chi cho vay, mua CáC Cong cu na ciia don vi
3.
23
khác
27
4.
Tin thu lãi cho vay, c05 ti'rc và Igi nhun duc chia
30
Luu chuyn tin thun tü hot dg dâu tu
III. LUU CHUYEN TIEN T1J HO*T BONG TA! CHINH
36
C05 thc, 19i nhuin dã trà cho chO sâ h&u
1.
40
Luii chuyên tin thuãn tü hot dng tài chInh
50
Luu chuyên tin thun trong nãm
60
Tien và tuong throng tiên dâu nàm
61
Anh h.róng cüa thay d6i t' giá ngoi t8
70
Tien và tuong throng tin cui nam
1.
1.
2.

Mini 2016

Mini 2015

11.621.707.739, 14.105.361.872,
513.567.777/
1.051.227.083,
(5.666.671.237),

543.037.408,
6.968.945.548,
(1.043.814.739),

7.519.831.362,

20.573.530.089 ,

6.368.307.116,
2.745.761.565,

1.344.445.469 /
(6.451.046.338)

(5.785.280.728),, (34.638.376.882),
(4.314.013.652), (1.584.460.000)/
(729.292.000),
(703.857.273),
5.805.313.663/ (21.459.764.935),
(193.500.000) /

(1.137.318.182),
4.566.363.636_
(33.000.000.000).,
1.709.336.938,
(27.861.617.608),

1.043.814.7391I'\
850.314.739t

(2.958.640.900), (2.976.305.825)
(2.958.640.900),' (2.976.305.825),
(25.014.944.845), (23.585.756.021),
53.072.727.541,
76.658.483.562 /
28.057.782.696,'

53.072.727.541 /
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1. DAC DIEM HOAT BONG CUA DOANH NGHIEP

a
U

a
•

a
.

HInh thtic sO hüti vOn
Cong ty Co pliàn Vicem Thuong mi Xi rnãng hoat dng theo Giây chcrng nhân dang k doanh nghip
IAn
u dA ngày 02/07/2007 và GiAy chirng nhan dang k doanh nghip s6 0 100 105694 thay dôi Ian thU 7
ngày 04/04/2016.
Von diu là là 60.000.000.000 VND, mnh giá cô phán là 10.000 VND. CO phiu cüa Cong ty duc
niêrn yet vâ giao dch trén S& giao dcli Chcrng khoàn Ha Ni vOl ma cô phiêu là TMX.

Ngành nghê kinh doanh Va hot dng chinh
.

•
•

•

•
•
•

a

•

•

•

•
•

a
I
U

•

•
•

•
•
•

•

U,

•
•

Cung üng và quàn l' nguôn lao dng;
Dai l' du ljch;
Ban buOn nông, lam sin nguyen Iiu (trcr go, tre, n(ra) và dng vat sang;
Buôn bàn thrc pham.
Bàn buôn chuyên doanh khác chua di.rçc phân vào dâu; kinh doanh vat tu, thit bj, phy tiing, phy
gia, bao bI (phyc vu sin xuAt xi mäng, dan dung vã cong nghip);
Nhà hang và các djch vu an u6ng phyc vu h.ru dng;
Kinh doanh các m.t hang din tü, din may, din Ianh, Otô, xe may, xe dap;
Bàn là li.rong thirc, thirc phAm, d6 uông, thuôc Id, thuc lao chim t' trong IOn trong các ci:ra hang
kinh doanh tong ha
Bàn buôn may móc, thit bj và phy tüng may khác;
Bàn buôn thit bj và linh kin din tir, vin thông;
Bàn buôn ô to và xe cO dng co khác;
Bàn buôn vat lieu, thit bj lp d.t khác trong xây dirng;
My dung cong trInh k5 thuat dan dung khác;
Kinh doanh bAt dng sin, quyEn scr dng dAt thuc chi'i sO hu, chü scr dyng hoac di thuê;
Hot dng vui choi giài tri khác chtra duçic phân vào dâu;
Vfl tAi hành khách duOng b6 khác;
van tài hành khách yen bin và vin ducing;
Hot dng djch vu hox trq kinh doanh khàc cOn Iai chixa throc phân vào dâu.

•

Chu kS' sin xut, kinh doanh thông thirOiig

a
•

Chu k' san xuât, kinh doanh thông thi.thng cOa Con- ty dirc thi,rc hiên trong thOi gian khOng qua 12
thàng.

a
•
•

Can truc cong ty

Try sO chInh cüa COng ty dt tai so^ 348 DrrOg Giài Phong, Phuong Lit, Thanh Xuân, Ha Ni. Cong ty
có rnt Don vi trirc thuc là Chi nhánh Thai Nguyen tai PhuOng Phi Xà, Thành pM Thai Nguyen, Tinh
Thai Nguyen hoat dng bàn xi rnäng. Toân b6 hoat dng cia Chi nhành Thai Nguyen &rgc hach toán
tap trung tai Van phông Cong ty (khong lap báo cáo tài chInh riêng cUa Chi nhárih).
2. NIEN DO K E
z TOAN, DON VI TIEN T9 sU DVNG TRONG KE TOAN

U

Niêndôktoãn

a

Nién d ke^ toán cOa Cong ty bAt dAu tir ngày 01 thàng 01 và kt thUc vâo ngày 31 thãng 12 nbrn duong

lich.
Don vi tin ti sO dvng trong kê toãn: Dông Vit Nam (VND).

a
a
U

8

~,J

-

a
a
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3. CHUAN MLXC VA CH E` DO Kt, TOAN AP DUNG
Báo cáo tài chinh duoc trinh bay bang DOng Vit Nam (VND), dLIDC Ip dtra trën các nguyen thc ké toán
phá hp vói quy dlnh cOa Chê d6 ké loan doanh nghip ban hành ti Thông lu so 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 cOa BO Thi chinh, Chuán mirc ké toári Vit Nam và các quy djnh phhp 19 có lien quan
den vic Ip và trInh bay báo cáo tái chinh.

•

•

110/ /41'

4.

TOM TAT CAC CHfNH SAC KE TOAN CHU YEU
Co' s& lap báo cáo tài chinh

a
a

a
a

•

Bão cáo tài chinh thrcic Ip trên ca sâ kê toán don tich (trir rnt so thông tin lien quan den luu chuyn
tiên té), theo nguyen tãc giá gOc, dtra trén giá thiêt hoat dng lien tiic.
Uoc tinh kê toán
Vic 1p báo cáo tài chInh tuân thO theo các Chun rnirc k toán Vit Nam, Ch d k toán doanh nghip
và cac quy djnh pháp 1 có lien quan den vic lp vàtrjnh bay báo cáo tài chinh yeu câu Ban Giárn dc
phâi có nhng uâc tinh và già dnh ãnh huâng den so lieu bao cáo ye cong nv, tài san và vic trmnh bay
cac khoán cong ncy va tài sántiêm tang tai ngày 1p báo cáo tâi chinh cüng nhu' các si lieu báo cáo ye
doanh thu và chi phi trong suOt nam tài chInh. Két qua hoat dng kinh doanh thirc te^ có the khác vâi cac
uOc tinh, giã djnh dt ra.

a

Tien Va các khoãn tLro'ng dtrong

•

Tin phàn ánh toàn b6 s0^ tin hin Co cOa Cong ty tai ngày kt thOc niên d6 ke^ toán, bao gôm tin mat,
tiên gcri ngân hang không k' han và tiên dang chuyên.

a
a
a
a
•

a
a
a

a
U
•

•

a
a

I
I
0

.

.

.

..

,

Cac khoan ti.rcing duang tien phan anh cac khoan dau tir ngan han Co thai han thu hoi khong qua 03
tháng kê tr ngày dâu tu có khã nãng chuyên dôi dê dàng thành mt hrcxng tiEn xac djnh và khong cO rCii
ro trong vic chuyn d6i thành tiên tai thii diem báo cáo, thrçt ghi nhan phi h9p vâi quy djnh cOa chun
mijc k6 toán Vit Nam s6 24 - Báo cáo Iuu chuyén tiên t.
Cie khoãn phãi thu vã dtr phông phãi thu khó dOi
Các khoán phái thu dtrçic theo dOi chi tit theo k' han gc, k9 han cOn lai tai thai dirn báo cáo, d6i
tuong phài thu, loai nguyen t8 phài thu và các yeu to khác theo nhu cAu quân 1 cOa Cong ty. Vic phân
loai các khoàn phài thu là phài thu khách hang, phái thu ni b, phai thu khác &rgc thtrc hin theo
nguyen tàc:

-

Phâi thu cüa khách hang gm các khoàn phai thu mang tinh thu'ang mai phát sinh tir giao djch CO tinh
chat mua - bàn, bao gOm cá các khoàn phai thu ye tie ban hang, xuât khau ay thác cho don vi khác;
Phãi thu khác gm các khoãn phai thu khôngcO tinh thuang mai, không lien quan dn giao djch mua

- ban, bao gôm: Phài thu ye lãi cho vay, lãi tiên gi5'i; các khoân dà chi ho; các khoán ben nhân Oy thác
xut khu phai thu H cho ben giao Uy thác; phài thu ye tiên pht, bi thurng; các khoàn tam O'ng;
cm c, k' cuuc, k9 quy, cho mixcin tài san...

Cong ty can ci'r k' hn cOn lai tai thO'i dim báo cáo cOa các khoàn phài thu de^ phân loai là phái thu dài
han hoc ngn han.
Các khoàn phài thu &r9c ghi nhn khong vuvt qua giá trj cO the thu hi. Dr phOng phái thu khó dOi
di.rçic trIch lp cho nhU'ng khoàn phâi thu dã qua han thanh toán tir trên sáu thang trà len, hoc các khoãn
.phâi thu ma ngi.ri nç khó CO kha näng thanh toãn do bj giái the, phá san hay các khó khãn ti.rcmg ti1r phO
hçip vâi quy djnh tai Thông tu so 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 cOa BO Tài chinh và Ch6 Q k
toán doanh nghip hin

9
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Hang ton kho
Hang ton kho duoc xac dinh lien ccr SO gia thap han gtüa gia gOc va gia til thuan co the thuc hien duoc
Giá gc hang tn kho bao gni chi phi rnua, chi phi chê biên và các chi phi lien quan trirc tiêp khác phát
sinh dé có duc hang tii kho a dja dirn vâ trang thai hinti. Giá gôc cOa hang ton kho dugc xác dinh
theo phuong pháp bInh quán gia quyên. Giã trj thuâri có the thic hin du-ac dugc XáC dinh bang giá ban
uâc tInh trc các chi phi de^ hoàn thành, chi phi tiêp thj, ban hang và phân phôi phát sinh. Hang ton kho
dugc hch toãn theo phuong pháp kê khai thuOng xuyên.
Du phOng giàrn già hang thn kho là sO^ chênh loch gina giá gc cüa hang tn kho Ion han giã trj thun có
the thrc hin thrcyc cüa chüng tai ngày két thiic niên do ke toán, dugc trIch lp phü hap vol quy dinh tai
Thông tir A 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 cüa B6 Tài chinh.
Tài sin co dinh hfru hInh vi khâu hao
Tài san

*
•

^ dinh
cO

hQu hInh duc trInh bay theo nguyen giá trtr giá trj hao mon IQy k. Nguyen giá tài san

c6 dinh hitu hlnh bao grn giã mua và toàn b các chi phi khác lien quan trlic tip c1n vic dua tai san
vao trng thai sn sang si'r dung. Nguyen giá tài san cô dinh hOii hmnh do tir lam, ttr xây dirng bao gm
chi phi xây drng, chi phi san xut thrc t phãt sinh cong chi phi 1p dt và chy thcr.
Các chi phi phát sinh sau ghi nhn ban du dlr9c ghi tang nguyen giá cüa tài san nu chiing thirc sy cài
thin trang thai hin ti so vâi trang thai tiêu chuân ban dâu cOa tài san dO, nhu:

•

•
U
U
I
U
U

U
U
1
I
•
•
*
•
*
•

U

. -

Thay doi bQ phan cua tai san co dinh him hinh lam tang thai gian sir dung huu ich, hoac lam tang
cong suit sCr dung cOa cháng; hoc

-

Câi tin b6 phân cüa tài san
hoc

-

Ap dyng quy trinh cOng ngh8 san xuAt mOi lam giàm chi phi hoat dng ci:ia tài san so vói trirOc.

$

U

.

-

cO^

dinh hthi hInh lam tang dáng k chtt hxcing san phAm san xuAt ra;

Các chi phi phát sinh de^ sCra chtta, bão duoiig nh&m myc dIch khôi phyc hoc duy tri khá näng dern lai
Igi Ich kinh te^ cia tài san theo trang thai hoat ding tiêu chuân ban dâu, không thOa man mt trong các
diu kiên trên, dtrgc ghi nhn vào chi phi san xuât, kinh doanh trong k5'.
Tài sin co^ dinh dU9C khu hao theo phirong pháp duOiig thâng dira trEn thai gian sr dung irOc tInh cüa
tài san phO ha
çip vói khung khâu hao quy dinh tai Thông tir sO 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 cOa Bô
Tài chInh. Thii gian khâu hao cu the ccia các loi tâi san cô dinh nhu sau:
.
Nhà cCra vat kin tróc
Phtrang tin 4n tài, truyên dan
Thiét bi quàn 19

Nm
10 - 50
07 - 10
03 - 06

Chi phi xãy drng co ban do dang .
Chi phi xây drng ca bàn dO dang dircrc ghi nhn theo giá gc, phán ánh các chi phi lien quan trrc tip
(bao gm Ca chi phi lâi vay có lien quan phci hop vOi chInh sách k& toán ccia Cong ty) den các tài san
dang trong qua trInh xây dung, may moe thiêt bj dang lap dt d8 phyc vu cho muc dich san xut, cho
thue Va quãn 19 cüng nhir chi phi lien quan den vic sa cha tài san c6 dinh dang thijc hin. Vic kh.0
hao các tài san nay dirçc áp dyng giOng nhi.r vói các tai san khác, bt du tir khi tài san a vào trang thai
sn sang sr dyng.
Cáckhoãnphãitrã
Các khoàn nv phai trà di.rqc theo dOi chi tit theo k' han gc, k9 han cOn li tai thOi dim báo cao, d6i
tucing phãi trã, loai nguyen t8 phài trã và các yêu to^ khác theo nhu cAu quàn 19 cOa Cong ty. Vic phân
loi các khoàn phai trã là phài trà nguôi bàn, phai trà khác dugc thrc hin theo nguyen tic:
10
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a
a
•
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Phài trà ngLroi bàn gOrn các khoân phài trã mang tinh thuo'ng mai phàt sinh itr giao dch CO tinh
C t mua -

-

Phâi trã khác gôrn các khoãn phái trã khOng cO tinh thuong mai, khOng lien quan dn giao dch
mua, bàn, cung cap hang hOa dch vii, bao go- m: Phái trã ye Iãi vay; cO tI:rc và Ioi nhu.n phãi trà;
chi phi hoat dng du tix tài c.hinh phâi trã; các khoàn phái ti-6 do ben thcr ba chi ho; rnlrgn tài san;
phai trã ye tin pht, bôi thung; tãi san phát hin thtra chua rO nguyen nhán; phãi trá ye các
khoàn bão hirn xä hôi, bào hiêrn y tê, báo hiêrn that nghip, kinh phi cong doàn; cãc khoãn nhân
kctroc,kqu...

•

a

'(ji 1)110 CC;!) 111)

-

*
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Cong ty cAn ca kS' han con Jai tai thai diem báo cáo ccia các khoán no phài trã de phân Ioai là dài han
hoc ngân han.
Các khoãn na phài trà dircic ghi nhn không thAp han nghia vu phãi thanh toán. Khi CO các bang ch(mg
cho thy môt khoán ton that cO khã nang xãy ra, Cong ty ghi nhn ngay mt khoàn phài trá theo nguyen
täc then trong.
Chi phi phãitrá

l

a

Chi phi phãi trá chrçic ghi nhn dira trên các uàc tinh hqp v8 các khoàn chi phi thirc t phãi trà, s' tin
phài trá cho cac djch vi dA sCr dung trong nArn do chra cO hóa dcm hoc chtsa dO M s, tài Iiu ke^ toán,
bao gm: Chi phi ban hang và các khoàn chi phi djch vi rnua ngoài phài trà khác.

a

Ghi nhfin doanh thu

a

a

Doanh thu dugc ghi nhan khi kt qua giao dch du'gc xác djnh mt cách dáng tin cy và Cong ty cO kha
nang thu dirçc các Içii ich kinh tê tr giao djch nay.
Doanh thu bàn hang duçic ghi nhn khi dng thai thOa mAn tht cá nAm (5) Mu kin sau:

a

a

•

-

-

•
a.

•
a
•
U

•
•
U

-

COng ty dA chuyn giao phn lóii rOi ro và Igi ich gân lin vâi quyn sâ h&u san phm hoc hang
hóa cho ngi mua;
COng ty không cOn närn gi& quyën quãn I hang hOa nhtr ng.ri sâ hflu hang hóa hoc quyn kim
soát hang hóa;
Doanh thu thTQC xác djnh tuong di chAc chAn; Khi hap dng quy djnh ngui mua dugc quyn trA
lai san phm, hang hóa dA mua theo nhüiig diêu kin cu th, Cong ty chi dirgc ghi nhn doanh thu
khi nhQng diu kin cu the^ do khong cOn tn tai và nguOi mua không dugc quyn trá Jai san
phm, hang hóa (trlr truOng hgp khAch hang có quyên trà Jai hang hóa dirài hInh thüc di li d
ly hang hóa, dlch vii khác);
Cong ty sê thu &rgc Igi ich kinh th tü giao djch bàn hang; và
Xác dnh thrgc chi phi lien quan dn giao djch ban hang.

-

.

Doanh thu cho thuê bat dng san thrgc ghi nh.n theo phuong pháp duOrng thAng trong suOt thai gian
cho thuê. Tin cho thuê nhn tri.râc cOa nhiêu k5' dLI9C phân b6 vao doanh thu phO hap vâi thyi gian
cho thuê.
Doanh thu hot One tãi chInh bao gOrn: lãi lien glri và các khoán chit khâu thanh toán... Cu the nhu
sau:

-

Li ti &n gCri thrgc ghi nhn trén co sâ din tIch, duc xác djnh trén s o^ du các tài khoán tin gCri vA
IAi suit áp dung theo thông báo cUa ngân hang;
Chit khu thanh toán dirgc ghi nhn theo thông báo cOa các nhà cung cAp trén co so chinh sách
bàn hang cOa nhà cung cAp tOng giai don và s6 tin Cong ty trá trirOc cho các nhà cung cap.

U
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a
a
•
•

a
a

a
a
•

U
U
U
U
a
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Côngcitaichinh

Ghi n/ion ban dOu

Tãi san tài chinh
Theo Thông tu so 210/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 cCia 136 Tài chInh, tài san tâi chinh du9c phân Ioi
rnt cách phO hop, cho rnic dich thuyét rninh trong các báo cáo tái chinh, thánh tài san tài chinh &roc ghi
nhn theo giá trl hop 1 thông qua báo cáo két qua hot dng kinh doanh, các khoãn cho vay va phãi thu,
cac khoãn du tii nrn giU dEn ngày dáo hn và tài san tái chinh sn sang dE ban. Cong ty xác djnh phân loai
các tâi san tài chInh nay tai thOi diEm ghi nhn Ian dáu.
Ti thii diem ghi nhn Ian dâu, tài san tài chInh dugc xác djnh theo giá gôc cong vOi các chi phi giao
djch trirc tiêp lien quan dEn vic mua sam tài san tài chinh do. Các tài san tài chinh ca Cong ty bao grn
tiên và các khoãn trng &rang tiên, phài thu khách hang và phâi thu khác.
No phái trá tài chInh
Theo Thông tr sO^ 21 0/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 côa Bô Tãi chinh, no phái trá tài chinh thrgc phân
loi mt cách phü hgp, cho miic dIch thuyêt minh trong các báo cáo tài chinh, thãnh no phái trâ tài chinh
ducyc ghi nhn theo giá trl hop 1' thông qua báo cáo ket qua hoat dng kinh doanh vã no phãi trá tài
chinh duçxc xác dlnh theo giá trj phán bô. Cong ty xác djnh phân 1oi các no phâi trá tài chinh nay tai thi
diem ghi nhân lan dâu.
Ti thai diEm ghi nhn lEn dAu, no phãi trâ tãi chinh dugc xác djnh theo giá gôc cong vOi cãc chi phi
giao djch trirc tiEp lien quan den viec phát hành no phái trá tai chInh do. No phái trà tài chinh cUa Cong
ty bao gm phài trã ngr&i ban, chi phi phãi trá phài trá khác, vay vâ no thuê tái chinh.
Giá tn sau ghi nhán ban ddu
Giá trj sau ghi nhn ban dâu côa các Cong Ci tài chinh disqc phán ánh theo giá trj hop l'. Trueing hçip chiia
cO quy djnh yE vic xác dnh Jai giá trj hop 1' cüa các cong cu tài chinh thi trInh bay theo giá tij ghi s.
Bli trz'r các cong cy tài chinh

a
a

Các tài san tài chinh và no phái trá tài chfnh dtrqc bü trr vá giá trj thuEn se diroc trInh bay trên bang
can di kE toán, nêu và chi nêu, Cong ty Co quyên hgp pháp thirc hin vic bU trir các giá trj dã diroc
ghi nhn nay và có djnh bi trir trên co sO thuân, hoc thu thrgc các tài san và thanh toán no phãi trá
dng thai.
Thue

a
•

a
•

U

a
•
a
•

a

ThuE thu nhp doanh nghip thE hin tng giá tn cüa s thuE phãi trá hin tai va s thuE hoän 1i. s
thuê hin tai phãi trà duvc tInh dira trén thu nhp chju thuê trong nãm. Thu nhp chiu thuE khác vOi loi
nhun thuãn &rqc trmnh bay trên báo cáo két qua hoat dng kinh doanh vi thu nhp chju thuE không bao
gôrn các khoãn thu nhp hay chi phi tinh thuê hoc &rcrc khEu trr trong các nãm khác (bao gm cã i
mang sang, nêu Ca) vA ngoài ra không bao gôm các chi tiêu khong chju thuE hoc không duqc khEu trr.
Thuê thu nhp hoãn Ii &rçyc tInh trén các khoán chenh 1ch gica giá trj ghi so vã ca sO tInh thuê thu
nhp cCia các khoàn mic tài san hoc cong ng trên báo cáo tài chinh và duc ghi nhn theo phirang pháp
bang can dôi k8 toán. Thue thu nhp hoân Jai phâi trã phãi dugc ghi nhân cho tt cã các khoan chênh
1ch tam thai cOn tài san thue thu nhp hoAn 1a chi dtrgc ghi nhn khi chic chAn có dO Jai nhuãn tInh
thuê trong tuang Jai dé kháu trr các khoân chênh loch tam thai.
Thuê thu nhp hoân li dtrgc xác djnh theo thuê suât di,r tinh sE áp diing cho nAm tài sari &roc thu hi
hay ng phãi trá di.rgc thanh toán. ThuE thu nhp hoãn Jai thrqc ghi nhn vào Báo cáo kEt qua hoat dng
kinh doanh và chi ghi vào von chO sO' hu khi khoân thuE do cO lien quan dEn các khoán m'ic thrc ghi
thang vào On chO sO
12
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Thud thu nhp hoân li duc xác djnh theo thus suât dr tinh së áp ding cho nãm tài san dugc thu hi
hay no phãi trã dirgc thanh toán. Thuê thu nhp hoãn I?i disgc ghi nhn vào Báo cáo kt qua ho?t dng
kinh doanh va chi ghi vào von chCi sâ htiu khi khoán thus do có lien quan dn các khoãn mvc thrqc ghi
thâng vào vein chü so

a
a
a
a
a

Tài san thud thu nhâp hoãn Jai va no thud thu nhp hoän Jai phái trã thrçic bü trir khi Cong ty có quyn
hgp pháp dé b6trir gitia tài san thué thu nhp hin hành vOi thuê thu nhp hin hành phài np và khi các
tài san thuê thu nhp hoãn li và ng thuê thu nhp hoãn li phái trá lien quan tOi thud thu nhp doanh
nghip throc quãn l bOi cfing mt co quan thuê và Cong ty có dr djnh thanh toán thug thu nhp hién
hành trén co sO thuAn.
Vic xác djnh thud thu nhp doanh nghip can c& vào các quy djnh hin hành ve^ thug. Tuy nhiên, nhüiig
quy djnh nay thay dM theo trng thOi kS' Va vic xác djnh sau ciing ye thu thu nhp doanh nghip tüy
thuc vao kt qua kim tra cOa co quan thuê CO thâm quyn.

•

Các loi thus khác dirçic áp diving theo các quy djnh thue^ hin hành tai Vit Nam.

a

Cac ben lien quan
Các Mn thrçic coi là ben lien quan VOl Cong ty neu có khà nang kiêm soát hoc có ãnh hu&ng dáng kê
doi vOi Cong ty trong vic ra quyêt dinh các chInh sách tài chmnh và hoat dng hoc có chung các thành
viên quàn l chü chôt hoc cting chju sir chi ph 05i cUa mt cong ty We (cOng thuc Tng cong ty).

a
a

Các cá nhân cO quyên trrc tiêp hoc gián tiêp biu quyêt dan den có ành huOng dáng kê tOi Cong ty, ké
cá các thành vien mat thiêt trong gia dInh cOa các cá nhân nay (b, me, vq, chng, con, anh, chi em
rut).

S

a
•

Các nhân viên quàn 1' chCi chat có quyn và trách nhim v vic 1p k hoch, quãn I' va kim soát cac
hot dng cUa Cong ty: nhtrng nguOi lânh dao, các nhân viên quán l cOa Cong ty và cac thành viên mat
thi& trong gia dInh cOa các Ca nhân nay.

a
a

Các doanh nghip do các cá nhân thrc nêu 0 trên nm trijc tip hoc gián tip phAn quan trong quyi
biêu quyêt hoäc thông qua vic nay ngui dO CO the co ãnh huoiig dáng U tOi Cong ty, bao grn nhth
doanh nghip duc sO hu bOi nhng ngi.ri lành d?o hoc các c6 dOng chInh cOa Cong ty và nh
doanh nghip có chung mt thành viên quàn I chCi chat vOi Cong ty.

5

5.

TIEN vA CAC KIIOAN TUNG D1YNG TUN
31/12/2016
VND

01/01/2016
VND

Tin mat
Tingi'ringanhang
Các khoãn ttrang throng tin

2.528.325.000
25.529.457.696
-

5.547.614.000
37.525.113.541
10.000.000.000

Cong

28.057.782.696

53.072.727.541

5

a
a
a

6. DAU TV NAM GICJ' DEN NGAY DAO H3N

5
S

a
a
a

31/12/2016
VND
Tin gCri có k5' han tai Cong ty tài chInh xi mãng
Tin gcri có kS' han tai Ngân hang Nông nghip Va Phát
triên Nông thôn - Chi nhánh Nam Ha Ni

25.000.000.000

Cong

33.000.000.000
13
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01/01/2016
VND
-
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PHAI THU NGAN HAN CUA KHACH HANG

Chi nhänh Tmg Cong ty Thành An - Cong ty
TNHH MTV XN Thành An
COng ty CO phan Câu 7 Thang Long
Cong ty CO phan Dch vu thuong nii và Xây drng
Nhât Anh
Cong ty CO phAn Thuang rnai và Djch vu vn tãi
An Châu
Cong ty TNHH Ly TOng
COng ty TNHH Thiroiig mai Tng-hcp Va Xây
di.rng Thành Nam
Cong ty TNHH Thu ong rnai và XD Vtrgng Anh
Cong ty TNHH TOng Nam
Lé Thj Thu Khuyên - CH80 (Nguyen Cao Tin)
Nguyn Cao Son - CH65
Nguyen Qu' Anh - CH23
VO Thj Hoài - CHI 1
Cie khách hang khác

31/12/2016
VND

01/01/2016
VND

3.059.187.900

3.359.187.900

3.827.451.570
2.619.624.830

2.882.564.830

9.307.239.099

3.326.960.073

3.483.088.754
4.052.438.485

3.102.317.981
3.657.881.555

4.642.326.183
4.671.180.250
2.964.594.029
5.183.454.449
3.292.512.347
952.514.232
47.871.413.674

4.991.180.250
3.140.594.029
5.183.454.449
3.260.389.592
3.889.443.232
64.3 19.478.329
QA

Cong

95.927.025.802

101.113.452.220

*
8.

PHAI THU NGAN Hi.N KHAC
31/12/2016
GM trj Du phông
VND
VND
134.802.840

-

-

-

Phâi thu khác

367.364.308
373.514.175

-

295.211.511
353.262.802

-

Cong

875.681.323

- 648.474.313

-

Tin h trcl tiêu thu xi mãng, COng ty
TNHH MTV Xi mang Tam Dip
Phãi thu thud Thu nhp cá nhân

9.

01/01/2016
Giá tri
Dir phông
VND
VND

DTS PHONG PHAI THU NGAN HiN KilO DOL
Nãm 2016
VND

NAM 2015
POR

S6 du du näm
TrIch lp dir phong
Hoàn nhp dir phOng

(36.796.377.592)
(5.443.602.388)
4.392.375.305

(29.827.432.044)
(6.968.945.548)
-

S du' cui nàm

(37.847.604.675)

(36.796.377.592)

14
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10. NçIXAU

Cong ty TNHH San
xut vat lieu mai A Au
Cong ty TNHH MTV
Thành An
Nguyen Cao Son
Hoàng Thj Loan
Lê Thj Thu Khuyên
(Nguyn Cao Tin)
Cong ty TNHH XNK
Xây drng và thuong
mai Vit Nam
Các khách hang khác
Cing

31/12/2016
Giã tn có
.
the thu hoi
VND
VND

Dtr phong
VND

ThOi gian
.
qua hin
Nam

7.417.003.850

-

7.417.003.850

Trên 3 nAm

Trên 3 näm

3.059.187.900

-

3.059.187.900

Trén 3 nàm
Trén 3 näm
Trên 3 näm

5.183.454.449
1.565.000.000
2.964.594.029

-

Trén 3 näm

1.717.046.100

20.693.270.874

01/01/2016
..
Cia tn co'
Gia goc
..
.,
the thu hoi
VND
VND

1)11 PIlOfl'3

7.417.003.850

-

7.417.003.850

Trên 3 nãrn

3.359.187.900

-

3.359.187.90()

5.183.454.449
1.565.000.000
2.964.594.029

Trên 3 näm
Trên 3 närni
Trên 3 nàm

5.183.454.449
1.574.066.842
3.140.594.029

942.178.209

5.183.l51.11)
1.574.06(42
2198.11 5 . 820

-

1.717.046.100

Tr8n3näm

1.717.046.100

-

1.717.046.100

4.751.952.527

15.941.318.347

17.840.876.781

2.493.674.150

15.347.202.631

42.599.557.202 4.751.952.527

37. 847.604.675

40.232.229.951

3.435.852.359 36.796.377.592

ThÔi gian
qua hin
NAm

•
Giá goc

Trên 3 näm

15
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31/12/2016
Giá gc Du phông
VND
VND

12.

01/01/2016
Cia g6c Du phông
VND
VND

Hàngdangditrênduong
Hànghóa

5.585.384.025
4.308.227.254

-

11.625.354.804
1.014.018.040

Cong

9.893.611.279

-

12.639.372.844

-

TAL SAN CO DINH HUU HINH
Nhà cuB
vat kiên truc
VND

Phuong tiên
vn tãi
VND

Thiêt bi
van phông
VND

16.898.771.765

18.901.242.822

Muatrongnam
Thanh I, nhu9ng ban

1.825.067.281
1.021.218.182

177.403.776

(1.094.761.322)

-

-

1.021.218.182
(1.094.761.322)

Ti ngày 31/12/2016

15.804.010.443

2.846.285.463

177.403.776

18.827.699.682

CIA TR! HAO MON LIlY Kt
13.444.581.590
Tai ngây 01/01/2016

1.596.260.095

177.403.776

15.218.245.461

-

513.567.777
(567.190.318)

NGUYEN CIA
Tai ngãy 01/01/2016

Tono
VND

Khuhaotrongnäm
Thanh 1', nhircrng ban

391.456.136
(567.190.318)

122.111.641

Ti ngày 31/12/2016

13.268.847.408

1.718.371.736

177.403.776

15.164.622.920

GI.k'fRI CON LA!
Ti ngày 01/01/2016

3.454.190. 175

228.807. 186

3.682.997.361

Ti ngày 31/12/2016

2.535.163.035

1.127.913.727

-

Nguyen giá TSCD ht
kháu hao con st dung
13.

7.815.288.093

-

888.437.186

177.403.776

3.663.076.762
8.881.129.055

XAY DING CC( BAN D1 DANG

Dir an chung Cu cao thng Giáp Nhj (1)
Dtr an khu nhà a ti Vinh Tuy (2)
Du an phm mém quàn I

Cong

31/12/2016
VND

01/01/2016
VND

881.899.063
200.000.000
309.600.000

881.899.063
200.000.000
193.500.000

1.391.499.063

1.275.399.063

(1) Theo hap dng hgp tác kinh doanh so 268/201 0/HDHTKD gi0a Cong ty C phn Vicern
ThI.rong rnai Xi mang vã Cong ty Co phân Dâu tu My dung Va Phát triên Do thj Song DA ye
vic các ben thOa thun hop tác d thirc hin các thu tiic chuân bj dâu tu, xin chuyên d6i muc
dich sü dung cña 7.804,7m2 dat vâ dâu tir xây dirng kinh doanh khu chung cu cao tang Giáp Nhj
kt hgp trung tarn thliGng rni djch vu ti ngô so 1, Phan Dinh GiOt, Phu&ng PhF.rong Liit, Qun
Thanh Xuãn, Ha Ni.
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(2)

/0 mÔt hO phthi hop ihOith vO cOn du

c/Qe doug tho, iOi hOn cOo tau c/wi/i kôuuu ihcn

Theo Hap dãng tic van Ip du- an dãu tic xây dmg cOng trInh so 192/201 l/TMXM - QLDA ngày
26/02/2011, COng ty Co phân Vicern Thuong rni Xi mang và Cong ty Co phân Tic van Dâu tu
và Thit k My dung Vit Narn (CDC) dã thông nhât vic lp di,r an Dâu tu xãy dyng khu nba ó
kt hp trung tarn thirong rnai djch vu tai Vinh Thy. Tuy nhiên, UBND Qun Hai Ba Trung
khOng dng xáy dimg chung cu cao tang, chi chap nhn chuyên dOi khu dat sang xây dtsng
cong trInh djch vii thirong rni và van phông lam vic vói quy rnô thâp tang.

Theo Nghi quyêt dai lii dông cô dông nArn 2016 tiêp tVc thrc hin 2 dtj an, dn nay dã duOc Tong
cong ty Cong nghip Xi mäng Vit Narn thOa thun chO truong tiep tyc dâu tu theo phi.rcing an Iira chon
di tác, thành Idp pháp nhân trin khai thiic hin.
14.

TA! SAN CO DJNH VO H!NH
Quye^n

VND

Phãn mm
may tInh
VND

Tng
VND

180.000.000

135.000.000

315.000.000

sü' dung dat

NGUYEN GIA
Ti ngày 01/01/2016
Tang trong närn
Giám trong nAm

(180.000.000)

(180.000.000)

-

135.000.000

135.000.000

Ti ngày 01/01/2016

-

135. 000.000

135.000.000

IG

Khu hao trong nAm

-

Ti ngày 31/12/2016

-

135.000.000

135.000.000

.1
VI

Ti ngày 31/12/2016

'15

GIA TRI HAO MON LIJY KE
EM

GIA

ml CONLAI

Ti ngày 01/01/2016
m
,1Ii1nnhi
A?t £ L&UJ
JJJ SItlSS

IG
-

Nguyen giá TSCD hét kháu
hao con si'' dung
15.

180.000.000

180.000.000

-

135.000.000

135.000.000

PHA! TRAL NGUI BAN NGAN RAN
31/12/2016

01/01/2016

Giá tn

Scókhã
nãng trã nQ'

Giá trj

StcOkhã
näng trã no

VND

VND

VND

VND

Vicem Hoàng Thch
Các nhà cung cp khác

25.120.465.552
4.988.349.645

25.120.465.552
4.988.349.645

35.225.361.467
4.169.492.417

35.225.361.467
4.169.492.417

Cong

30.108.815.197 30.108.815.197 39.394.853.884 39.394.853.884

Phãi trã nguOi ban là các ben lien quan
Tong COng ty Cong nghip Xi mäng
637.572.667
Wt Nam
Vicem Hoàng Thch
25.120.465.552
COng ty C6 phn Xi mäng Bim San
17

637.572.667

542.103.403

542.103.403

25.120.465.552
-

35.225.361.467
97.434.992

35.225.361.467
97434.992

U

a
a
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THUVET lINH BAO CÁO TAI CHINI-1
ho /)I7L1/2 /lQ[1 1/700/7 la

MAU SO B09 - DN
CC//i CiiQC (/QC (1(;/)(, 1/101 16.1

(ác (hut lliiIlh

/707 /0 /210!

16. THUE

vA CAC KIiOAN PHAI NOP NHA NISOC

U

báv cáo tht c/uInh Auui I/ic,

So dä np

01/01/2016

So phai np
trong näm
VND

trong nãni
VND

31/12/2016
VND

Thuê giá tri gia tang
+ Van phóng cong ty
+ C/if n/iOn/i Thai Nguyen
Thus thu nhp doanh nghip
Thud thu nhp Ca nhân
Thu dat, tin thuê dt
Các loal thue^ khác

822.100.076
818.474.740
3.625.336
1.859.602.555
14.134.895
18.570.000
-

4.807.861.915
4.658.419.901
149.442.014
2.370.584.716
461.113.083
2.493.676.537
4.000.000

4.932.868.489
4.761.788.122
171.080.367
4.314.013.652
444.448.778
2.512.246.537
4.000.000

697.093.502
715.106519
(18.013.017)
(83.826.381)
30.799.200
-

Cong

2.714.407.526 10.137.236.251 12.207.577.456 644.066.321

Trong do
Sá thuphái thu nhà nzthc
Sj thué'phái trá n/ia nithc

2.714.407.526

U

17.

101.839.398
745.905. 719

CHI PHI PHAI TRA NGAN H4N

11
'U
TrIch truâc chi phi ban hang
Chi phi thucng tiêu thu xi mãng
Chi phi hi nghj khách hang
Các khoãn chi phi khác
Cong

18.

31/12/2016

01/01/2016

VND

VND

985.963.780
140.870.245

434.844.922
763.100.000
650.000. 000
110.920.756

1.126.834.025

1.958.865.678

31/12/2016

01/01/2016

VND

VND

892. 169.660
64.036.180
300.000.000
430.104.240
98.029.240

496.025.065

PHAI TRA IUJAC

Ngn hn
- Kinh phi cong doàn
- Nhn k' qu, k cirçic ngan han
- Cot(rc, Igi nhun phãi trã
- Các khoãn phái trã, phái np khác
Dài han
- Nhn k' qu5, k2 cuvc dàihan

18

26.679.500
437. 995.565
31.350.000

1.937.111.362

2.044.600.000

1.937.111.362

2.044.600.000

V
iN

CONG TY CO PHAN VICEM THUNG MI XI MANG
so 348 Giài Phóng - Qun Thanh Xuân - Ha Ni
MAU sO 809 - DN

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH
Các thuyt minh nay là mç3t b5 phn hp thành va cn dwçc dc dng th&i voi boo cOo tai chinh kern theo

19. VON CHU SO HU'U
Bang ON chiu bin dng vn chü sr hü'u

Tai ngây 01/01/2015
LAi trong näm
Phân phi Ici nhuân
Tai ngãy 01/01/2016

Von gop cüa
chü so hiiu
VND

QuS tâu tir
phát trién
VND

Qu5 khác thuc
von chü s& hun
VND

LNSTchu'a
phfln ph6i
VND

Cong
VND

60.000.000.000

13.052.382.679

2.902.394.869

10.682.631.372

86.637.408.920

-

2.969.955.863

350.000.000

10.970.502.260
(7,01 9.955.863)

10.970.502.260
(3.700.000.000)

60.000.000.000

16.022.338.542

3.252.394.869

14.633.177.769

93.907.911.180

6.067.857.163
-

-

9.251.123.023
(10.834.523.830)

15.318.980.186
(10.834.523.830)

22.090.195.705

3.252.394.869

13.049.776.962

98.392.367.536

Lãi trong nãm
Phân phi lçii nhun
Ti ngãy 31/12/2016

60.000.000.000

Phan phi 1çi nhun
Nam 2016
VND

Nam 2015
VND

L91 nhun chira phân ph6i ctu näm
LO nhun phát sinh trong näm
Phân phói lçri nhun
Chi trã c 0^ trc
TrIch qu5 dAu Ur phát trin
TrIch qu5 dir trCr b6 sung vn diu J
TrIch qu5' khen thixôiig, phóc Icri
TrIch qu thxông ban diu hành

14.633.177.769
9.251.123.023
10.834.523.830
3.000.000.000
6.067.857.163
1.416. 666. 667
350.000.000

10.682.631.372
10.970.502.260
7.019.955.863
3.000.000.000
2.969.955.863
350.000. 000
350.000.000
350.000.000

Cing

13.049.776.962

14.633.177.769

Trong nãm 2016, Cong ty dã phân phi lçii nhun theo Nghj quyt dai hi dng c6 dông nãm 2016 sé 368/NQ-DHDCD ngày 22/04/2016 cOa Dii Iii dOng có
dông tht.thng niên.

19
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THU\'ET MINH BAO CÁO TAI CHJNH

(',/c i!iii fl/UI/I /1(3 Ia nu5i ho [3/7(1/7 /10/.) 1/10)1/110 CCIII (/11)/C (IC aling 1116-1 101 bOO COO it1 chiith Aci Illeo

Chi tiêt von gop cüa chü s6r h&u
31/12/2016
VND

01/01/2016
VND

Tong COng ty COng iighip Xi mhng Wt Nam
Von gOp cOa các c dông khác

35.786.140.000

35.786.140.000

24.213.860.000

24.213.860.000

Cn g

60.000.000.000

60.000.000.000

Co phiêu
31/12/2016
VND

01/01/2016
VND

So lu'çrng co phiêu dang k phát hãnh

6.000.000

6.000.000

S 0^ li.rçrng c o^ phiu dã ban ra cong chOng

6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
10.000

6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
10.000

- Cophiu pho^ thông
So kr9ng

cO^

phiu dang kru hãnh

- Cophiêu pho^ thông
Mnh giá cô phiêu dang Itru hành

20.

cAc KHOAN MUC NGOAI BANG CAN DOl Kt TOAN
Nq k ho dOi dA xü I

Nguyn Van Chuyn - Cira hang s 0^ 89 Thanh Xuân (*)

VO Quang Dang - Ccra hang so^ 94 Chôa Thông (*)
Di 1 209 Minh Khai (**)
Dai 1 306 H6 TOng Mu (**)
Cong ty CP phát trin xây dirng vi thuong rnii Thu.n An (**)
Cong

31/12/2016
VND

01/01/2016
VND

6.011.900
27.530.000
8.032.550
30.900.000

6.011.900
27.530.000

7.200.000

7.200.000

79.674.450

79.674.450

8.032.550

30.900.000

(*) Khách hAng na dA mAt

(**) CAc khách hang vô ng, Cong ty dAnh giá khong thu hôi duqc
21.

DOANH THU BAN HANG vA CUNG CAP DICH VU

NAm 2016
VND

22.

Näm 2015
VND

Doanh thu kinh doanh xi mäng
Doanh thu cho thuê tài sOn

1.290.903.641.992 1.074.648.190.802
8.217.409.094
8.081.081.823

Cong

1.299.121.051.086 1.082.729.272.625

ckc KHOAN GIAM TRU DOANH THU
NAm 2016
VND

Näm 2015
VND

Chit khAu thi.rcmg mui

41.684.307.754

20.218.397.463

Cong

41.684.307.754

20.218.397.463

20
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chro' ilc do/21-1
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10/

chIn/ hni i/nn

23. G1A VON HANG BAN

Nãm 2016
VND

Närn 2015
VND

Cia von ciia hang hod dä bàn
Cia von djch vii cho thuê klio
Thuê dat cac nãm truóc duc mien giárn

1.211.984.517.432
6.736.583.346

1.012.014.506.623
6.698.380.716
(2.586.553.218)

CIng

1.218.721.100.778

1.016.126.334.121

Näm 2016
VND

Nãm 2015
VND

Lãi tiên gfri, tiên cho vay
Chit khAu thanh toán

1.807.878.605
1.617.082.638

1.043.814.739
2.639.734.400

Cong

3.424.961.243

3.683.549.139

24. DOANH THU TAL CHINH

25. CHI PHI BAN HANG vA CHI PHI QUAN L' DOANH NGHIP
Nãm 2016
VND

Nãm 2015
VND

18.155.609.057

22.039.623.946

10.817.165.049
455.515.045
181.495.454
190.275.544
1.082.261.968
4.377.668.914
1.051.227.083

8.616.276.255
852.413.505
161.657.788
168.271.999
1.351.195.417
3.702.355.247
7.187.453.735

19.010.523.387

15.462.756.194

7.545.301.181
56.087.472
2.054.978.353
9.354.156.381

7.599.009.084
317.970.455
82.086.792
4.035.706.718
3.427.983.145

Nàm 2016
VND

Nàm 2015
VND

Chi phi nguyen 1iu, 4t lieu
Chi phi nhân cong
Chi phi khAu hao tài san c djnh
Chi phi dlch vu mua ngoài
Chi phi khác bang tian

455.515.045
22.471.170.778
513.567.777
3.137.240.321
13.922.100.839

1.170.383.960
20.255.826.250
543.037.408
5.386.902.135
7.070.904.150

Cong

40.499.594.760

34.427.053.903

Các khoãn chi phi quãn 12 doanh nghip phat
sinh trong näm
Chi phi nhân viên
Chi phi ding c, do^ dung
Chi phi khu hao TSCD
Thu& phi lé phi
Chi phi djch vii muangoài
Chi phi bang tiên khác
Dr phông pháithu khO dôi
Các khoãn chi phi ban hang phát sinh trong nàm
Chi phi nhân viên
Chi phi d9ng cu, do^ dung
Chi phi khAu hao
Chi phi dch vi mua ngoài
Chi phi bang tin khác
26.

CHI PHI SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO

21

;(TFI

I

U

THL'I [T 1!NH
I.

27.

BAO CÁO TAI CHINJI
116 /6GI1 hop i/niH/i vh can diroc doc dung ihO, vó,

Näm 2015
VND

7.858.508.963
3.822.560.032
104.750.001

4.374.059.827

11.785.818.996

5.000.981.855

Näm 2016
VND

NAm 2015

Chi phi khuyn rni, ho-^ trq khách hang
Chi phi khác

5.003.246.769
135.335.841

3.453.698.023
7.632.000

Cong

5.138.582.610

3.461.330.023

Cong

a

28.

a
a
•
•

29.

U

a
a
a
a

Lqi nhun ke^ toán sau thue^ thu nhp doanh nghip

a
a
a

a
a
I
•
p

Näni 2015
VND

11.621.707.739
231.215.841

14.105.361.872
144.000.000

23 1.215.841
11.852.923.580
20%

144.000.000
14.249.361.872
22%

2.370.584.716

3.134.859.612

-

LAI CO BAN TREN cO PHIEU

a
a

Näm 2016
VND

-

Chi phi thud TNDN hin hành
30.

626.922.028

CHI PHI THUE THU NH4P DOANH NGHI1P HIN HANH

Loi nhuân tru-óc thug
Thu chinh cho thu nhp ch!u thuê
Trir: Thu nhp không chu thud
Cong: Các khoán chi phi khong duc trir
Thu nhp chju thué
Thu sut thu6 TNDN

•

-

CHI PHI KHAC

I
U

- DN

Nãrn 2016
VND
Nhn klmyii rnai, ho tr9 tir các iihâ may xi mang
Thanh l' TSCD
Các khoàn khác

•

SO B09

THU NHAP KHAC

U

a

MAU
boo COO 10/ C//HI/I /en/ theo

s6 trIch qu5i khen thuèng, phuc Icri
Lçi nhun phân b6 cho c o^ dong sO hUu c o^ phiu ph o^
C6 phiu ph thông dang kru hành bmnh quãn trong näm

Lãi co ban trên c6 phiu
Sp

Näm 2016
VND

Nm 2015
VND

9.251.123.023
9.251.123.023
6.000.000

10.970.502.260
1.766.666.667
9.203.835.593
6.000.000

1.542

1.534

-

là

qu5i khen thuOng phUc lai loai tr& khOi Lol nhuân phân bo^ cho co^ phiu pho^ thông cOa näm 2015
sO thrçic phân phôi theo Nghj quyêt di hi dong cô dông th.rOng niên narn 2016 s6 3681NQ-DHDCD
ngày 22/04/2016.
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(ác [hit \ el Ill/HIT IlL/I IC! I/U)! //O / )/?L!1? Ioji (/10/1i) V/I LU/i C/HUe I/()L dug !ì/óì rW /o can

iai chinh

ni I/len

31. GIAO DICH VOI CAC BEN LiEN QUAN
Ben lien quan

Môi quan h

Tong cOng ty Cong nghiép Xi mAng Vi@ Narn
Cong ty TNHH MTV Xi mang Vicern Hoàng Thch
Cong ty TNHH MTV Xi mang Vicem Hái PhOng
Cong ty TNHH MTV Xi mAng Vicern Tarn Dip
Cong ty Co^ phAn Xi rnäng Vicern Mt Son
Cong ty Co^ ph An Xi mAng Vicern Birn Son

Cong ty me
Don vi thành viên thuôc Tong Cong ty
Don vi thânh viên thuc Tng Cong ty
Don vi thành viên thuc Tng COng ty
Don vi thành viên thuc Tng Cong ty
Don vi thành viên thuc Tang COng ty

Ngoài cac giao dlch vâ so^ du vói các ben liOn quan duct trInh bay tai cac thuyt minh khác cOa
Báo cáo tài chInh nay, trong näm Cong ty cO giao djch vói các ben liOn quan sau:

Mua hang
Cong ty TNHH MTV Xi mang Viceni Hoàng Thch
Cong ty C04 phn Xi mang Vicern BOt Son
COng ty TNHH MTV Xi mang Vicern Tam Dip
Cong ty Co^ phn Xi mAng Vicem Bim Son
Cong ty TNHH MTV Xi mang Vicem Hái PhOng
Phi tu vn
Tong Cong ty Cong nghip Xi inang Vit Nam

I-

Nhn hang khuyên mi, h6 trq
Cong ty TNHH MTV Xi mang Vicem Hoàng Thch
Cong ty C65 phn Xi mAng Vicern B(it Son
Cong ty Co^ ph-an Xi mang Vicem Bim Son
Cong ty TNHH MTV Xi mAng Vicem Tam Dip
Cong ty TNHH MTV Xi mAng Vicem Hal PhOng

NAm 2016
VND

Nãm 2015
VND

773.407.416.657
236.806.680.706
38.848.702.992
2.762.910.848
131.492.364.282

674.718.405.352
273.535.210.171
21.150.535.011
11.037.285.800
6.964.206.8 19

1.007.592.917

85 1.624.916

5.797.423.552
1.312.234.868

3.345.235.498
936.986.816
91.837.513

500.607.125
248.35 7.054

-

Chi trã c0^ tfrc
Tong COng ty Cong nghip Xi mang Vit Nam

1.789.307.000

1.789.307.000

Chit khu thanh toán dLFQC hu*ng
Cong ty Co^ phn Xi mAng Vicem But Son
COng ty TNHH MTV Xi mang Vicem Hái PhOng

1.291.513.800
325.568.838

2.599.744.900
39.989.500

Thu nhp cüa Ban Giám

1.501.419.958

1.670.543.500

31/12/2016
VND

01/01/2016
VND

5.074.061.332
2.953.424.534
163.363.073
269.562.972

9.607.957.332
179.362.000

a
a

Trã truc cho ngu*i ban
Cong ty Co phân Xi mäng Vicern BCit Son
COng ty TNHH MTV Xi mAng Vicem Hái PhOng
Cong ty C6 phn Xi mäng Vicem Birn Son
Cong ty TNHH MTV Xi mAng Vicem Tam Dip
Phäi thu khác
COng ty TNHH MTV Xi mäng Vicem Tarn Dip

134.802.840

-

S

Phãi trã khác
Côngty Co- phn Xi mAng Vicem Mt Son

79.010.000

31.350.000

doe

và HDQT

S6 du vOi các ben lien quan

N
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32.

Ii (/JrçJC (/OC'

(long 1/107 107
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f/,eO

CONG CU TA! CHJNH
Cie chinh sack kê toán chü yêu
Chi tiêt các chinh sách ké toán chü yêu vã các phirang phãp ma COng ty áp ding (bao gôrn các tiêu chi
dé ghi nhân, co sâ xác dlnh giá tri và co sO ghi nhn các khoán thu nhp và chi phi) dôi vol tirng 1oi
tài san tãi chinh, cong nor tài chinh Va Cong cy von dIJVC trinh bay tai Thuyêt rninh so 4.
Cie loi cOng ey tài chinh

I

Tài sin tài chinh
Tin và các khoán urong chrong tin
Du tti nm giQ den ngày dáo han
Phãi thu khách hang và phái thu khác
Tài san tài chinh khác

I

Cong

—
a

-

MAU SO B09 DN

iINi1 B.\() CO TAl CHIN!-!

-i

Giá trj ghi so
31/12/2016
VND

Giá tri ghi S 6
31/12/2015
VND

28.057.782.696
33.000.000.000
58.899.093.850
-

53.072.727.541

-

64.845.948.941

119.956.876.546

117.918.676.482

Cong no- tãi chinh
Phãi trâ ngtrOi ban và phái trá khác
Chi phi pháitrá

32.443.955.799
1.126.834.025

41.470.803.884
1.958.865.678

Cong

33.570.789.824

43.429.669.562

a

.
•

Cong ty chua dánh giá giá trj hcip 1 cOa tài san tài chinh và Cong no, tài chinh tai ngày kt thOc niên do
ké toán do Thông ti.r 210 cQng nhu các quy dnh hin hành chua có huOng dn cu the^ ve^ vic xác djnh
giá tri hap 1 cOa cáctài san tài chinh và Cong nor tài chinh. Thông tix 210 yêu cu áp dung ChuAn mirc
Báo cáo tài chinh quOc té ye vic trInh bay Báo cáo tài chinh và thuyêt rninh thông tin dM voi cOng cu
tài chinh nhung không dira ra huóng dan Wang dirang cho vic dánh giá Va ghi nhn cong cu tai chinh
bao grn cá áp diing giá frI hqp l, nhAm phii hçrp vOl ChuAn mrc báo cáo tài chinh quc tL

1

Myc tiêu quãn l rüi ro tài chinh

I
I

ROi ro tài chinh bao gm rlzi ro rOi ro tin dung, rOi ro thanh khoân và rOi ro lãi suit cOa dông tin. Cong
ty không thirc hin các bin pháp phong ngra các rüi ro nay do thiu thj tnthng mua các cong cu tài
chinh nay.

I

•
I
•
I
•
•
•
•
•
•
a
p

l'

cho
và

Ban Giárn dc chju trách nhirn dt mi1ic tiêu vàcác nguyen tAc cor bàn ve^ quán rOi ro tai chinh
Cong ty. Ban Giárn dOc
các chinh sách Chi tiêt nhir nhn din và do h.r&ng rüi ro, han rnüc rCii ro
quân rüi ro tài chinh di.rcc nhân sr thuc b6 phn tài chinh
các chiên h.rçyc phông ngra rOi ro.
thrchin.

lp

Vic

l

so vOi han

l.p

Các nhán sr thuc b6 phn tài chinh do lithng mOc d6 rüi ro thi1ic te^
mirc duqc de^ ra và
báo cáo thithng xuyên dé
dOng quán trj và Ban Giám dc xem xét. Thông tin trInh bay
day là
dra trOn thông tin ma Ban Giám doe nhn di.rqc.

Hi

sau

Rüiro tin dung

là

vói

ChInh sách cOa COng ty chi giao djch
các khách hang có qua trinh tin dung t& và thu di.rçc dO tài
san dam báo phO hor nhãm
rOi ro tin dung. Dôi
các tài san tai chinh khác, chinh sách cOa
Cong ty là'giao dlch
các to chcrc tài chInh và các dôi tác khác có
hang tin nhim cao.

vol

giám

vOi

xp
We rOi ro tin dung t6i da di vOi mi nhOrn tài san tài chinh b&ng vOi giá trj ghi s6 cüa nhóm cong cu
tài chinh do trén bang can dôi ke toán. Cie nhóm tài san tài chinh iOn cOa Cong ty là tin giri ngân hang
(khong k' han, có k' han), phãi thu cOa khách hang, phài thu ve^ cho vay và phãi thu khác.
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RÜi ro thanh khoán
Riii ro thanh khoàn là íüî ro Cong ty gp khó khãn trong viC dáp üng các nghia vi,i gãn lien vói các
khoãn flQ tài chinh dirc thanh toán bang cách giao tiên rnt hoc rnt tài san tài chinh khác. Cong ty
quail i rüi ro thanh khoàn thông qua vic duy tri mt lirng tiên và các khoãn tuong duong tiên phii
hp và các khoãn vay 0 ink ma Ban Giám dôc cho là d6 d8 dap óng nhu cáu ho?t dng c6a Cong ty
nh&m giãrn thiu ành huOng cOa nhUng biên dng ye luong tiên.
Bang di.rOi My phân tich các khoàn nv tài chinh phi phái sinh vào các nhóm dáo hn cO lien quan di,ra trên
kS' hn con Iai t& ngày lp bang can dôi kê toán den ngày dáo hn theo hp dng. Các s6 tiên dugc trInh
bay trong bang sau là các dOng ti theo hp dông khong chiêt khâu.
Duri 1 nàm
VND

TLI 1-5 nàm
VND

Tong
VND

Ti ngày 31/12/2016
Phái trá ngLr6i ban và phài trâ khác
Chi phi phài trã

30.506.844.437 1.937.111.362 32.443.955.799
1.126.834.025
1.126.834.025

Tai ngày 31/12/2015
Phâi trâ nguOi ban và phái trà khác
Chi phi phài trâ

39.426.203.884 2.044.600.000 41.470.803.884
1.958.865.678
1.958.865.678

Do IuOng theo giá trj hçp l
Giá gc trr dtj phang (nEu co) d6i vâi phái thu khách hang, phai thu ve^ cho vay, phãi thu khác, phài trà
ngtri ban, chi phi phãi trà, phài trã khác là gân bang vâi giá trj hp 1' cOa chüng.

33.

CAC S1) KI1N PHAT SINH SAU NGAY KET THUC NIEN DO KE TOAN
Khong cO sir kiin bt thtrmg nào xày ra sau ngày két thüc niên d6 ke^ toán lam ánh huäng dn tInh hInh
tài chinh và hot dng cOa Cong ty can thiêt phài diêu chinh hoc tnmnh bay trên Báo cáo tài chinh cho
näm tài chInh kêt thüc ngây 31/12/2016.

34.

sO LIEU SO SANH
So 1iu so sánh trên Báo cáo tài chinh là so^ 1iu dã dirctc diu chinh hôi t6 theo kêt 1un caa ca quan
Kirn toán Nhà nuóc ngày 19/10/2016, phü hap vâi Chuân mirc kê toán Vit Nam so 29 - Thay di
chinh sách k& toán, uOc tInh U toán và các sai sot. Cu the các thay di nhi.r sau:

Bang can dôi kê toán

so

Truóc
diCu chinh
VND

San
diu chinh
VND

Chênh léch
VND

Tài san
Dir phông phâi thu ngn hn khó dOi

137 (40.099.094.653)

(36.796.377.592)

3.302.717.061

Ma

Ngun von
Thue^ và các khoàn phái np Nhà rn.róc 313
315
Chi phi phãitrangnhn
Lqi nhun sau thue^ chtra phân phOi
421

1.642.992.313
3.526.217.769
10.834.523.830

2.714.407.526
1.958.865.678
14.633.177.769

1.071.415.213
(1.567.352.091)
3.798.653.939

Cong nguôn vn

16.003.733.912

19.306.450.973

3.302.717.061
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Báo cáo kt qua kinh doanh

Chi phi bin hang
Chi phi quán I doanh nghip
Thu nhpkhãc
Lai nhuânkhác
TngIcii nhun k&toán truâc thuê
Chi phi thuêTNDN hin hành
Loinhuân sau thue^ TNDN

so

25
26
30
31
40
50

51
60

ilihi vái

boo

I

dim/i 40111

iin'o

Tru*c

Sau

diêu chinh

diêu chink

VND

VND

16.582.608.285
25.571.332.820
7.914.149.075
4.782.473.668
1.321.143.645
9.235.292.720
2.063.444.399
7.171.848.321

15.462.756.194
22.039.623.946
12.565.710.040
5.000.981.855
1.539.651.832
14.105.361.872
3.134.859.612
10.970.502.260

Chênh Ich

VND
(1.119.852.091)
(3.53 1.708.874)
4.651.560.965

218.508.187
218.508.187
4.870.069.152
1.071.415.213
3.798.653.939

Ha Nç3i, ngày 10 tháng 03 nàrn 2017
Ngu'ôi Ip

Kt toán tru'öng

3001056

'm dôc

CO PHAN
VICEM
XI MANG

Ding Thành Cong

Vn Quang fXrc
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