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CONG TY CO PHAN TAP DOAN TH3CH BÀN
BAO CÁO CUA BAN (1JAM I)O(
Ban Giám dôc Cong ty C6^ phân Tip doàn Thch Bàn (g91 tt là "COng ty) trInh bay báo cáo nay cng vOi báo
cáo lài chinh hgp nhát dã dirc kiôm toán cho narn tài chinh két thUc ngày 31/12/2015.
1191 DONG QUAN TR! VA BAN (;IAM DOC
Các thânh viên Hi dông quàn trj vá Ban Giám dôc dã diêu hành Cong ty trong nAm tãi chinh két thOc ngày
31/12/2015 vã den ngày lip báo cáo nay gôm:
Hçii dông quãn trl
Ong Nguyen The Ci.rmg
Ong Pham D(rc PH
Ong Nguyen Tr9ng Kiên

Chi) tjch HDQT
PhO Chi) tjch HDQT
Uy viên HDQT

Ban Clam doe
Ong Nguyn The Cu&ng
Ong Pham D(rc PH
Ong Nguyen Tr9ng Kiên
Ong Nguyen Cong Dinh

Tong Giám dôc
PhO Tong Giám doe
PhO Tong Clam dôc
Phó lông Giám dOc

TRACH NHIM CUA BAN ClAM DOC
Ban Giám dôc Cong ty cô trách nhim lip báo cáo tái chinh hp nhât phán ánh mt cách trung thirc vá hqp 1
tInh hlnh tài chinh hqp nhât, két qua hot dng kinh doanh hçp nhát ''à tInh hInh km chuyCn tiên té hop nhàt cüa
Cong ty trong nAm tâi chinh. Trong vic lip báo cáo tài chinh hop nhát nay, Ban Clam dôc thrc yeu câu phài:
•
•
•
•
•
•

Tuãn thO chuãn mrc ke^ toán Vit Nam, die do kC toán doanh nghip vá các quy djnh pháp ly cO lien quan
den vic lip vá trinh bay báo cáo tài chinh hçip nhAt;
Lira ch9n các chinh sách ké toán thich hcip Va áp ding các chinh sách do mot cách nhât quán;
Di.ra ra các xét doán va isâc tInh mot cách hop l vá thin trong;
Mu rO các nguyen tãc ké toán thIch hop có duqc tuãn thO hay không, Co nhQng áp dung sai loch trong yêu
can duc cong bô và giãi thIch trong báo cáo tài chinh hop nhât hay khOng;
Thiét lap và thtrc hin kiêm soát ni bo mot cách h&u hiu cho muc dIch lip va trinh bay báo cáo tái chinh
hop nhât hqp 1 nhäm han ché rOi ro và gian ln; và
Lip báo cáo tái chinh hop nhát trên co so hot dng lien ti1c trr tnrng hop không the cho rang Cong ty së
tiêp tVc hoat dng kinh doanh.

Ban Clam dOc Cong ty chju trách nhim dam bão rang so ké toán disçc ghi chép mot cách phü hop dC phán ánh mot
cách hçip l' tlnh hlnh tài chinh cOa Cong ty 0 bat k' th?yi diem não và dam bâo rang Báo cáo tài chinh hçip nhât tuân
thO các Chuán mirc ké toán Vit Nam, ChC do kê toán doanh nghip va các quy djnh pháp l' cO lien quan tOi viec
lip và trInh bay báo cáo tài chmnh hop nhât. Ban Giám dôc cQng chju trách nhim darn báo an toàn cho tài san cüa
Cong ty và thijc hin các bin pháp thIch hqp dé ngan chn và phát hin các hành vi gian ln và sal phm khác.
Ban Ci'

c xác nhn rang Cong ty dà tuân thO các yêu câu nêu trén trong vic lip báo cáo tài chinh hgp nht.
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BAO CÁO KIEM TOAN DQC LAP
Kinh gui:

Các cô dông
Hi (lông quan trl và Ban GiAm dc
Cong ty Co phân Tap (bàn Thich Bàn

Chüng tôi (là kim toán báo cáo tài chmnh hcip nhAt kern theo cUa COng ty c6 phAn Ip (bàn Thach Bàn (gQitt
là "Cong ty") vA các cong ty con &rqc lp ngày 10/4/2016 Va dirqc trInh bay tr trang 5 den trang 38, bao gôm
Bang can dôi kê toán hqp nhât tai ngày 31 thang 12 nAm 2015, Báo cáo két qua hoat dng kinh doanh hqp
nhât, Báo cáo kru chuyên tiên t hqp nhát cho näm tài chInh ket thIic c1ng ngày và bàn thuyêt minh báo cáo tài
chInh hçrp nhát.
Trách nhiêm cüa Ban Giám dc
Ban Giám (lôc Cong ty chju trách nhim ve vic 1p và trInh bay trung thisc và hqp Iy báo cáo tái chInh hqp
nhât cia Cong ty theo Chuân mc kê toán Vit Nam, Ché do kê toán doanh nghip Va các quy djnh pháp l' có
lien quan den vic lp va trmnh bay báo cáo tài chInh hqp nhât và chju trách nhim ye kiêm soát ni bo ma Ban
Giám dOe xác djnh là can thiét dê dam bão cho vic Ip và trInh bay báo cáo tài chinh hqp nhát khOng có sal
sot trong yêu do gian ln hoc nhâm Ian.
Trách nhim cCa kiêm toán viên
Trách nhim cCia chüng tôi là (ira ra ' kin ve^ báo cáo tài chmnh hçp nht dra trén k& qua ciia cuc kim toán.
Chüng tOi (lA tin hành kiêm toán theo các Chuán mirc kiêm toan Vit Nam. Các chuân mirc nay yêu câu chüng
tÔi phãi tuân thu chuân mrc và cac quy dnh ye (lao di:rc nghê nghip, Ip kê hoach và thrc hin vic kiêrn toán
de dat dirc sr dam bâo hqp l ye vic 1iu báo cáo tài chInh hqp nhât cüa Cong ty cO cOn sai sOt trQng yêu hay
không.
COng vic kim toán bao grn thirc hin các thu tic nhârn thu thp các bAng chi'rng kirn toán v8 các s6 lieu và
thuyêt minh trén báo cáo tài chInh hçip nhât. Các thu tvc kiêm toán dixçc lira chçn dra trên xét (loan cüa kiêm
toán viên, baogOrn dánh giá rcii ro cO sai sOt trQng yu trong báo cáo tài chInh hp nhAt do gian In hoc nhâm
lan. Khi thc hin dánh giá các rüi ro nay, kim toán viên (lA xern xét kiêrn soát ni bo ccia Cong ty lien quan
den vic lp và trinh bay báo cáo tài chInh hqp nhât trung thrc, hqp ly nhãrn thiêt kê các thu titc kiêm toán phü
hqp vâi tinh hinh thi,rc te, tuy nhiên không nhäm mvc dIch (lisa ra kiên ye hiu qua cua kiém soat ni b cOa
COng ty. Cong vic kiêrn toán cüng bao gôm dánh giá tinh thich hqp cüa các chInh sách ké toán duçic áp dung
va tinh hcip 1 cüa các trOc tinh ke toán cOa Ban Giám dOc cüng nhis dánh giá vic trinh bay tong the báo cáo
tài chInh hcip nhât.
Cháng tôi tin tixôn rang các bAng chtmg kim to ma chüng tôi (là thu thp duc là My du và thich hqp lam
Ca so cho kiên kiem toán ngoi trir cüa chüng tOi.
Cor sr cüa

kin kim toán ngoi trr

Giá go^c các khoãn (Au tir cüa 0 hqp cong ty me - cOng ty con vào các cong ty lien kt tai ngày 31/12/2015 vOi
so tién 105.817.500.000 (lông; phân IAi to trong các Cong ty lien kêt dirc xác djnh tr tài san thuân vi thu nhp
rOng vOi so tien 364.963.546 (lOng. Báo cáo tài chInh cho nàm tài chInh kêt thCic ngày 31/12/2015 cüa rnit so
cong ty lien ket cüa Cong ty chua disc kiêrn toán; do mot sO han che t& phIa (an vi, chung tOi không thirc
hin dtrqc các thu tVc soát xét báo cáo tài chInh ccia các COng 1?' nay. Theo do chOng tôi không dánh giá disc
tinh hp l' cUa các sO lieu lien quan tOi các khoàn dâu tir cüa tO hqp cong ty me - cOng ty con vào các cong ty
lien kêt dtrc néu tai thuyét minh sO 16 trong bàn Thuyêt minh báo cáo tài chInh hp nhât.

Thành viên dOc Ip cüa GMN International
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Côngty chtra trich Ip dir phOng phái thu khO dOi dôi vOi iiit so khoán cong nçi phãi thu dä qua hn thanh toán
vOi sOtiên khoàng 1,129 t dông. Báo cáo két qua kinh doanh hcxp nhât nãrn 2015 ccia Cong ty chua bao gOm
các diéu chinh có lien quan.
V kiên kiêm toán ngoi trü
Theo kin chUng tôi, ngoai trir ánh huông cüa van de nCu ti don "Co sâ cia kién kiém toán ngoi trir",
Báo cáo tài chInh hp nhãt da phàn ánh trung thrc và hçp l, trên các khia cnh trQng yCu tinh hInh tài chInh
h'p nhát ccia Cong ty Co phán Ip doàn Th?ch Bàn và các cOng ty con ti ngày 31/12/201 5, cOng nhu kAt qua
hoat dông kinh doanh hcip nhãt và tInh hInh luu chuyên tiên té hcxp nhât cho nãm tài chmnh kêt thác cüng ngày,
phCi hçp vâi Chuân mirc kê toán Viét Nam, ChC d6 ké toán doanh nghip và các quy djnh pháp l' có lien quan
den viêc.4pàzah bay báo cáo tái chInh hçp nhât.
'
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CONG TV CO PHAN TP DOAN TlLCH BAN
BANG CAN 001 KETOAN HPNHAT
Tai ngày 31 tháng 12 nãm 2015
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Tài sin co dinh
Tài san cO^ dinh h0u hInh
-Nguyêngiá
- Giá tri hao mon 1u9 kd
Tài sin cô dinh thud tài chInh
- Nguyen giá
- Giá trj hao mOn 1u9 ke^
Tài san c6 dinh vô hInh
- Nguyen giO
- Giá tri hao mOn Iuj k

220
221
222
223
224
225
226
227
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3.

IV. Tài sin do dang dài han
Chi phi sin xuât, kinh doanh dâ dang
1.
dài han
Chi phi xây thing cci bin dâ dang
2.
V.
1.
2.

Du tu tài chInh dài hn
DAu ur vào cong ty lien doanh, lien két
DAu ttr gop vn vào don vi khác
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7
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11
18

8
15

13

14

31/12/2015

01/01/2015

252.114.614.296

148.390.096.912

25.073.818.883
21. 188.818.883
3.885.000.000

7.795.191.239
7.795.191.239

147.882.747.276
33.401.953.967
52.451.001.112
4.754.000.000
58.410.727.014
(1.906.767.887)
771.833.070

58.526.814.730
30.828.855.700
15.207.726.293
4.754.000.000
8.350.174.408
(1.368.739.902)
754.798.231

77.610.622.117
78.706.906.865
(1.096.284.748)

76.935.392.643
77.815. 108. 590
(879.715.947)

1.547.426.020
895.677.607
617.308.588
34.439.825

5.132.698.300
4.344.810.371
787.885.929
2.000

205.195.514.538

106.419.258.395

226.125. 120
226.125.120

226. 125. 120
226. 125. 120

47.096.346.481
40.544.775.963
208.563.097.449
(168.018.321.486)
403.265.518
1.008.863.868
(605.598.350)
6.148.305.000
9. 754.305.000
(3.606.000.000)

46.657.826.028
39.635.611.499
208.475.532.596
(168.839.921.097)
571.409.494
1.008.863.868
(437.454.374)
6.450.805.035
9. 754.305.000
(3.303.499.965)

240
241
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46.852.706.063
1.550.452.248

39.965.933.256
1.500.750.432

242

12

45.302.253.815

38.465.182.824

250
252
253

16
16

108.882.463.546
106.182.463.546
2.700.000.000

17.527.612.560
14. 827.6 12. 560
2.700.000.000

2.137.873.328
853.725.448
1.284.147.880

2.041.761.431
681. 04 1.26 1
1.360.720.170

457.310.128.834

254.809.355.307

VI. TM sin dài hn khác
Chi phi trá trithc dài han
1.
Tài san thus thu nhp hoAn Ii
2.

260
261
262
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CONG TY CO PHAN TAP DOAN THACH BAN
BANG CAN DOI ICE TOAN HqP NHAT (Tip theo)
Tçzi ngày 31 tháng 12 nãm 2015
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NçYPHAITRA
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I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nç ngn han
Phaitranguii Win ngnhan
Ngu&i mua trã tn trtr6c ng.n han
Thus và các khoãn phãi np Nhà ni.ràc
Pháitrãnguilaodng
Chi phi phãi trã ngn han
Phãi trá ngn han khác
Vay và nq thuê tâi chInh ngn han
Qu5 khen thuôig, phüc Jçii

310
311
312
313
314
315
319
320
322

11.
1.
2.

Nçdàihan
Phái Ira dài han khác
Vay vi nq thuê tài chInh dài han

330
337
338
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VONCHUSOHfYU
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I.
1.

Vnchüs,rhüu
410
411
v6ng6pcuachusahuu
- CO philu phd thông cO quy.M bilu 411a

17
18

19
20

19
20

31/12/2015

01/01/2015

406.976. 172.87 5

217.229.541.073

201.537.967.544
36.565.450.545
2.771.336.537
22.072.805.841
2.818. 532. 149
3.994.063.867
7.305.864.343
126.521.047.892
(511.133.630)

182.777.212.698
40.144.170.932
3.400.312.799
17.459.934.892
5.216.319.050
2.423.542.269
9.403.835.325
104.855.487.696
(126.390.265)

205.438.205.331
68.047.390.686
137.390.814.645

34.452.328.375
19.403.068.769
15.049.259.606

50.333.955.959

37.579.814.234

50.333.955.959
31.533.390.000

37.579.814.234
31.533.390.000

31.533.390.000

31.533.390.000
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2.
3.
4.
5.

6.

ChénhIchdánhgiáIitâisin
Quy du ttr phát trién
Qu5khacthucvnchüsâhtu
LçiinhunsauthuchixaphânphM

416
418
420
421

-

LNST c/nra phdn phdi lüy ki den
cud! /cj) trzthc

42/a

- LNST chta phan phdi kfr nay

21
21
21
21

837.104.207
22.358.753.635
94.170.000
(16.634.329.631)

(18.861.895.412)

(17.598.432.429)

(18.377.597.907)

837. 104.207'
15.139.679.14P

-

421b

964.102.798

(484.297.505)

Lçii Ich co^ dông khong kim soát

429

12.144.867.748

8.931.536.291

TONG CQNG NGUON VON

440

457.310.128.834

254.809.355.307
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BAO CÁO KET QUA HO3T DQNG KINH DOANH HQP NHAT
Cho nám tài chInh kk ihác ngày 31/12/2015
MAU SO B 02-DNIHN
Dan vi iInh: VND

Ma Thuyét
s6 minh

NAm 2015

Näm 2014

1.
2.
3.

Doanh thu ban hang vâ cung cp dch vi 01
Các khoãn giãm trir doanh thu
02
Doanh thu thuân ye ban hang vã cung
10
cp !dch vu

23
24

271.117.506.609
5.519.305.840
265.598.200.769

297.250.227.100
6.384.131.530
290.866.095.570

4.
5.

Giávnhangbán
Lqi nhuãn gp v ban hang và cung cap
dich vu
Doanh thu hoat dng tài chInh
Chi phi tàichinh
- Trong do: Chi phi Mi vay
Chi phi ban hang
Chi phi quãn I doanh nghiep
Lçi nhuân thun hr hot dng kinh
doanh
Thu nhpkhác
Chi phi khac
Lqi nhun khác
Lâi/(I) trong Ong ty lien doanh, lien
1ong Iqi nhuãn k toán tnr&c thuex
Chi phi thud TNDN hin hành
Chi phi thue^ TNDN hoAn 1i
Lçri nhun sau thud ThDN
Lqi nhun sau thud cüa Cong ty me
Lqi nhun sau thue^ cüa C6 dOng khOng
kim soát
LAicorbantrencôphiu
Lãi suy giãm trên c6 phiu

11
20

25

198.792.853.081
66.805.347.688

231.885.692.153
58.980.403.417

21
22
23
25
26
30

26
27

86.142.900
12.677.452.245
11.995.782.696
23.115.719.670
24.378.938.077
6.719.380.596

181.090.317
12.802.834.626
11.911.351.222
24.471.022.949
21 .900.947.456
(13.311.297)

778.767.337
2.607.245.500
(1.828.478.163)
767.688.047
5.658.590.480
1.216.902.967
470.740.684
3.970.946.829
2.693.925.919
1.277.020.910

975.377.155
2.010.178.080
(1.034.800.925)
38.597.363
(1.009.514.859)
1.076.556.469
(1.119.528.729)
(966.542.599)
(1.900.002.423)
933.459.824

854
854

(603)
(603)

6.
7.
S.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

28
28

31
32
40
50
51
52
60

70
71
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CONG TY CO PHAN TAP DOAN THACH BAN
BAO CÁO LUAU CHUYEN TIEN Tt HP NHAT
(Phtrong pháp giãn tip)
Cho nãm íàí chInh kél thác ngày 3111212015
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MAU sO B 03-DNIHN
Don vi tInh. VND
Nm2015
Mm 2014

Mãs6

L LUU CHUYE14 TUN TU BOAT DONG KINH DOANH
1. Lçi nhuân trtrOc thud
2. Diu chinh cho các khoãn
- Khu hao TSCD vi BDSDT
- Các khoãn dr phông
- Lâi, 10 chnh 1ch t' giá h6i doái do dánh giá lai
cac khoãn riic tin t cO g6c ngoi t
- LAi, 166 tu hot dng dAu tir
-Chiphilàivay
3. Lqi nhun tir hoat cing kinh doanh tnróc
thay di n Iiru Ong
- Tang, giãm các khoãn phài thu
- Tang, giâm hang ton kho
Tang, giãm các khoãn phãi trà (Không kê Iai vay phãi
trã, thue^ thu nhp doanh nghip phãi np)
- Tang, giãmchi phi trâ trLrâc
- Tin lAi vay dã trã
- Thud thu nhp doanh nghip dà nôp
- Tién thu khác t& hoat dng kinh doanh
- Tin chi khác cho hoot dng kinh doanh
,.
Luu chuyen tien thuan tir hot dng kinh doanh
IL LUU CHUY4 T14 TIY HOAT DQNG DAU TV
1. Tin chi dE mua sam, xây dmg TSCD
2. Tien thu tr thanh I>, nhucing ban TSCD
3. Tien chi cho vay, mua cac cong cu nq cüa dan vi khác
4. Tien chi dAu tir gOp v6n vão don vi khác
5. Tien thu hôi du tir gop v6n vào don vi khác
6. TiEn thu îàî cho vay, c6 tCrc và lcii nhun dxcic chia
Luu chuyn tin thun tir hot dng du tir
ilL LIYU CHUYE'4 TIEN TU 1103T DQNG TA! CHNH
I. TiEn thu trdivay
2. TiEn trã nçi gEc vay
3. Co tCrc, lqi nhun dã trà cho chi sO hCru
Lwu chuyEn tin thun hr hot ding tài chInh
Luu chuyén tiEn thun trong närn
Tin va tirong duong tiEn du nàm
Anh htrOng cOa thay di t' giá h6i doái quy dôi ngoi te
TEn va tirong duong tin cu6i näm

01

5.658.590.480

(1.009.514.859)

02
03
04

8.119.775.392
754.596.786
54.061.532

8.995.599.377
947.610.083
37.557.616

05
06
08

(139.592.557)
11.995.782.696
26.443.214.329

165.731.277
11.911.351.222
21.048.334.716

09
10
11

(89.817.388.241)
(941.500.091)
40.960.480.206

(5.784.771.024)
(16.686.854.671)
(12.774.644.871)

12
14
15
16
17
20

3.276.448.577
(10.136.590.308)
(1.501.014.406)
1.705.051.263
(397.900.000)
(30.409.198.671)

2.087.861.981
11.742.843.056
(579.925.537)
3.046.688.280
(1.421.356.909)
678.175.021

21
22
23
25
26
27
30

(10.696.600.409)
176.777.273

(18.352.520.273)

-

(1.700.000.000)

86.142.900
(95.433.680.236)

800.000.000
409.153.535
(18.843.366.738)

33
34
36
40
50
60
61
70

473.200.117.518
(329.193.002.283)
(679.404.000)
143.327.711.235
17.484.832.328
7.795.191.239
(9.048.164)
25.270.975.403

237.592.486.945
(216.039.179.379)
(911.810.229)
20.641.497.337
2.476.305.620
5.331.056.359
(12.170.740)
7.795.191.239

(85.000.000.000)

-
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CONG TV CO PHAN TP DOAN THCH BÀN
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HP NHAT

MAU SO B 09-DNIHN

Các thuyil minh nay là b(5phán hap :hành và can dui.rc dQc dông lhô'i vãi &io cáo t6i chinh hap nhái kern theo
1. DAC DIEM HOAT BONG CUA DOANH NGHIP
Hlnh thuc s& hthi von

Cong ty Co phân TAR doàn Thach Bàn hot dng theo Giy chCmg nhn dang k doanh nghiêp s
0100107444 thaydOi lan thu 6 ngày 26/12/2011 do Sâ Ké hoach và Dâu ti.r thãnh pho Ha Ni cap; ten
giao djch bang tieng nu.róc ngoài là Thach Ban Group Joint Stock Company, ten viet tat là TB GROUP.,
JSC; von diêu 18 cüa COng ty là 31.533.390.000 dông, tI.rng Crng vOi 3.153.339 cô phiêu, mnh giá
10.000 dông/cô phiéu.
Tri sâ chInh cUa Cong ty tai t05 4, phung Thch Bin, qun Long Biên, thành ph Ha Ni.
Ngành nghê kinh doanh Va hoat dng chInh

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

San xuAt, kinh doanh vt lieu xây dwig, 4t lieu trang trI nOi that; sin phm co khi vã các loai 4t
lieu khác;
Nghiên cCru, dào tao, chuyn giao Cong nghe sin xut 4t lieu xây drng;
Thit kO t6ng mt bang, kin triic, ni ngoai thAt d6i vài cong trInh xây dmg din dung, Cong nghip
phic vv ngành 4t lieu xây dmg;
Tr vAn dan tix, giám sat, thi cong các cong trInh xãy drng din dung, giao thông thüy lçii;
Khai thác và kinh doanh khoáng sin;
Kinh doanh xuAt nhp khAu các linh vrc: Vt tir, nguyen lieu, nhiên Iiu, phi gia, hóa chAt (tr& hOa
chat Nhà nixôc cam), thiêt b, phu tcrng khoáng sin vi các mat hang khác;
Kinh doanh djch vV thuxmg mai;
Kinh doanh la hành ni dja, quôc t& các djch vi phiic vi khách du ljch;
DAu ti.r và kinh doanh bit dng sin;
Khai thác và che biAn nguyen nhiên 4t 1iu;
Kinh doanh van tãi hang hóa;
ThiEt k kt cAu: D6i vâi cong trInh xây dung dan dung, cong nghip, nông nghiêp (kho, Ian, trai,
tram).

Chu kS' sin xuAt, kinh doanh thông thtr&ng

Chu kS' sin xut, kinh doanh thông thi.rông cüa Cong ty dtrqc thrc hin trong th&i gian khOng qua 12
thing.
CAu trüc Cong ty
Ten doii vi

Dja chi

Von gOp T' l s& h&u

A Cie cOng ty con

Cong ty phAn Thch Bàn
Mien BAc
2 Cong ty C6 phAn Thach Bin
Mien Trun
COng ty Co phân Thach Bàn
Sal GOn
Cong ty Co phân Bat dng
sin Thch Bin
5 Cong ty TNHH Thach Bin

So^ 455 Nguyn van Linh, p
PhCic DOng, Q.Long BiOn, TP
Ha Ni.
SO 149 Phan Chu Trinh, TP
Halloi.
So 295 L ThLr?Yng Kiit, P.15,
Q:h 1 TPHô Chi Minh.
To 4, P.Thach Bin, Q.Long
Biên, TP Ha Ni.
ThOn Thucing, xA An Châu,
H.San Dng, tinh Bic Giang.

4.031.040.000

51%

1.020.000.000

51%

3.162.000.000

51%

30.000.000.000

75%

7.500.000.000

100%

N

CONG TY CO PHAN TAP DOAN THACH BAN
THUYET MJNH BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT

MAU SO B 09-DN/HN

Cc thuyêt minh nay là b5phan hp thành và can dzrqc dç'c dang thdi vol lIáo cáo làí chinh hQp nhai kern 1/zeo

B Các cong ty lien kêt
Cong ty Co phãn Xáy lap
Thch Bàn
Cong ty CO phãn Thch Bàn
Yen Hung
Cong ty Co ph An Thch Bàn
Lixong Son
Cong ty Co phân Ha tang
Thch Bàn
Cong ty CO phãn Thch Bàn
DA Nang
Cong ty CO phân Th?ch Bàn
Dan Phtrçmg
Cong ty TNHH BDS Thch
Bàn Lake side
Cong ty Co phãn Gch ngOi
Thach Bàn

.
lix van, thieft kê, xáy dirng
Ong trInh din diing, cong
nghiép,nhà a và dO tlij
San xuât vat tiu xây dirng tü
dat set
San xuât vat lieu xày dirng tr
dat set
Thi cong xãy di,rng ha tang
khu cong nghip, khu dO thi,
khu din cix.
San xuât vat lieu xãy dirng tir
dat set
San xuât 4t 1iu xãy dirng tir
dat set
Dãu tI.r kinh doanh Bat dng
sin
San xuãt vt lieu xây dirng tr
dat set

1.400.000.000

28,00%

8.880.000.000

21,66%

5.000.000.000

33,33%

1.000.000.000

20,00%

1.650.000.000

33,33%

2.887.500.000

20,44%

78.000.000.000

26,00%

7.000.000.000

31,39%

Thuyêt minh ye khã nang so sánh thông tin trên Báo cáo tài chinh hqp nhát
Ké t& ngày 01/01/2015, Cong ty dã áp dung Thông Ui so 200/20141TT-BTC do B6 Tài chinh ban hành
ngày 22/12/2014 ("Thông Ui 200") hLxOng dan chC di ké toán cho doanh nghip và Thông tu sO
202/20141TT-BTC ("Thông Ui 202") hi.ràng dan phuong pháp lp vàtrInh bay báo cáo tài chinh hcp nhât.
Thông Ui 200 và Thông Ui 202 cO hiu li.rc cho näm tài chinh bat dâu vào hoAc sau ngày 01/01/2015 và
thay the cho các quy dlnh ye Ché do kê toán doanh nghip dLrcic Bô Tài chinh ban hành tai Quyêt djnh so
I 5/2006/QD-BTC ngày 20/03/2006, Thông ti.r so 244/2009,T7-BTC ngày 31/12/2009 và phan XII Thông
tix so 161/20071TT-BTC. Theo do, mot so so !iu dâu näm trCn Bang can dOi kê toán hp nhât tai ngãy
31/12/2015 dã di.rgc phân loi 1i dê có the so sánh di.rqc vâi so lieu tuong irng trCn Báo cáo tài chinh hop
nhãt cho nãm tài chinh két thüc ngày 31/12/2015.
2.

NIEN DQ KE TOAN, DON V! TIEN TE SLY DUNG TRONC KE TOAN
NiCn do ké toán
Niên do ke^ toán cüa Cong ty bat dâu tir ngày 01 thing 01 và kt thüc vào ngày 31 tháng 12 nãm throng
lIch.
Don vi tiCii t6 sir (lung trong kê toán: Dông Vit Nam (VND)
CHUAN MIXC VA CHE DO Kt TOAN AP DUNG
Báo cáo tài chinh ducic hcp nhât ducic trInh bay bang Dông Vit Nam (VND), dugc lp dua trên các
nguyen täc ke toán phii hqp vâi quy djnh cUa Ché do kê toán doanh nghip ban hành ti Thông tu s
200/20141TT-BTC ngày 22/12/2014 cCia Bo Tài chinh hi.róng din CH do kê toán doanh nghip; Thông tu
so 202/2014/T - TBTC ngày 22/12/2014 cüa B6 tài chinh hi.râng din phucmg pháp lp và trInh bay Báo
cáo tài chinh hcp nhât, chuân mi,ic kê toán Vit Nam và các quy dlnh pháp ly có lien quan den viêc lp va
trInh bay Báo cáo tài chinh hçip nhât.
TOM TAT CAC CIIINH SACH KE TOAN CHU YEU
Sau dày là các chinh sách ke^ toán chil yêu duçic COng ty áp dung trong vic lap Báo cáo tài chinh hcrp
nhât:
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TI-IUYET MINI-I BAO CÁO TAI CHIN!-! iiçp NI-IAT
MAU SO B 09-DN/HN
Các ihuyét minh nay là b5 phán hQp ihành và can dwqc dQc dông thai v6i Báo cáo tat chinh hQp nhát kern theo

Co s& lip báo cáo tài chinh hçirp nht
Báo cáo tãi chinh hqp nhAt bao gm báo cáo tài chinh ccia Cong ty Co phAn Tp doan Thch Bàn ("Cong
ty") vã báo cáo tài chinh cCia các cong ty con do Cong ty kiêm soát dL1c lip cho nãrn tài chinh két thUc
ngày 31/12/2015. Vic kiêm soát nay dt thrcxc khi COng ty có khà nng kiém soát các chinh sách tài chinh
và hoat dng ca các cong ty nhn dâu tu nhãm thu thrçc Iqi Ich Ur ho?t dng cia các Ong ty nay.
Kt qua kinh doanh cia các cong ty con di.rqc mua li hoc ban di trong nãm dsqc trInh bay trong Báo cáo
két qua hot dng kinh doanh hqp nhât tr ngày mua hoc cho den ngày ban khoân dãu tir a cOng ty con
dO. Tat cá các nghip vu và sO di.r gi&a Cong ty vài các cong ty con và gi(?a các cOng ty con duçc lo?i bO
khi hop nhât báo cáo tài chinh.
Trong tnrOng hcip cAn thit, Báo cáo tài chinh cüa các cong ty con duçic diu chinh dê các chinh sách kê
toán discic áp dung ti cong ty me và các cOng ty con khác là giong nhau.
Lai Ich co dOng khong kiérn soát trong tài san thuân cUa cOng ty con hop nhât duc xac djnh là mt chi
tiêu riêng bit tách khOi phán von ch6 sâ hiu cUa cô dOng c'a Cong ty. Lçii ich cüa cO dông thiéu sO bao
gôm giátri các Içii Ich cüa cô dông thiéu s6 tai ngày hop nhãt kinh doanh ban dáu va phân Igi Ich cüa cô
dOng thiêu sO trong sir bién dng cia tong vOn chci sâ hthi ké ttr ngày hop nhãt kinh doanh.
U&c tinh kê bàn
Vic lip báo cáo tài chinh hop nhât tuân thu các Chuân mixc kê toán Vit Nam, CU do U toán doanh
nghip Vit Nam và các quy djnh pháp l có lien quan tói vic lip và trInh bay báo cáo tài chinh hçip nhàt
yeu câu Ban Giám dOc phài cO nhQiig i.râc tinh và già djnh ành huông den sO lieu báo cáo ye cOng nçi, tái
san và viêc trInh bay các khoân cOng no va tài san tiêm tang ti ngày lip Báo cáo tái chinh hcip nhát cQng
nhtr các s6 lieu báo cáo ye doanh thu và chi phi trong suOt nAm tài chinh. Két qua hott dng kinh doanh
thijc t cO th6 khác vâi các Lr6c tinh, giã djnh dt ra.
Cong cu tài chinh
Gui ,i/:n ban Au
Tài sOn tài chinh: Ti ngay ghi nhn ban dâu, tài san tài chinh &rgc ghi Min theo giá gOc cong các chi
phi giao djch có lien quan trirc tiêp den vic mua sAm tài san tài chinh dO. Tài san tài chinh cüa Cong ty
baogOm tiên mt, tién gcri ngan han, các khoàn phài thu khách hang và các khoàn phài thu khác, cong cu
tài chinh dA dugc niém yet và chua niêm yet.
Cong ni tài chinh: Ti ngày ghi Min ban dAu, cong ng tài chinh duc ghi nhn theo giá g6c trlr di các chi
phi giaodjch có lien quan trirc tiep den vic phát hành cOng ng tài chinh do. COng ng tài chinh cia COng
ty bao gOm các khoãn phài trà ngLr&i ban và phài trà khác, các khoàn nçx và các khoán vay.
Danh gid 4ii sau Ian ghi nit I,z ban dâu
Hiên tai, chua cO quy dlnh ye dánh giá li cOng ciii tài chinh sau ghi nhân ban dAu.
Chuyn di ngoai t
Nguyen tAc chuyên dôi ngoi tê duc tliirc hin theo quy dlnh cua ChuAn muc kê toán Vit Nam (VAS) sO
10 - Anh hisâng cua vic thay dOi t giá hOi doái và Ché do kê toán doanh nghip.
Trong nAm, các nghip vu kinh te^ phát sinh bAng ngoi t6 dtrcic chuyôn dOi sang VND theo t' giá giao
djch thirc té ti ngày phát sinh hoc t' giá ghi so ké toán. Chênh lch t' giá phát 5mb duçic phãn ánh vào
doanh thu hot dng tài chinh (nu lAi) và chi phi tài chinh (neu 10). Các khoàn mvc tiên t8 cO gOc ngoi t
dugc dánh giá Ii theo t' giá giao djch thirc té ti ngày két thüc niên do ke toán. Chénh lch t' giá do dánh
giá li dugc phán ánh vào chénh lch t' gia hôi doái và sO du dugc ket chuyén sang doanh thu hot dng
tài chinh (néu lãi) hoc chi phi tài chinh (nCu 10) ti ngày kCt thüc niên do kC toán.
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THUVET MINH BAO CÁO TAJ CI-IINH HP NHAT

MAU SO B 09-DN/HN

Các thuyz ,nin/i nay là b3 ph<i'z hp thanh va can ditqc dQc dóng that vói Báo cáo tat chinh hop nhát kern theo

Tien vã các khoàn tuong duong tiên
Tien phàn ánh toàn bo so tién hin Co cüa Cong ty tai ngày két thic niên do ke^ toãn, bao gôm tin mat,
tin gCri ngân hang khong kS' han và tién dang chuyén.
CAC khoân tucmg dtrcing tin phàn ánh các khoán dãu tu ngan han có thai han thu hôi khong qua 03 thang
ké t& ngày dãu Ur CO khà nãng chuyên dôi dé dàng thành mot kr?ng tiên xác djnh và không có rüi ro trong
vic chuyén dôi thành tiên tai thyi diem báo cáo, duc ghi nhn phü hçp vOi quy dnh ccia chuán mrc ké
toán Vit Nam so 24 - Báo cáo li.ru chuyén tiên té.
Cie khoãn phãi thu và dij phông no phãi thu khO dôi
Các khoàn phãi thu &rçic theo dôi chi tit theo kS' hn gOc, kS' han cOn Iai tai thOi diin báo cáo, di tLrng
phài thu, loai nguyen t phài thu và các yêu to khác theo nhu cãu quàn l' cüa Côn ty. Vic phãn loai cac
khoàn phãi thu là phài thu khách hang, phài thu khác dLrcic thuc hiên theo nguyen tãc:
- Phài thu cüa khách hanggôm các khoãn phài thu mang tmnh thuong mai phát sinh tr giao dich cO tInh
chat mua-bán, bao gôm Ca CáC khoãn phài thu ye tién ban hang, xuát khâu üy thác cho don vi khác;
- Phài thu khác gm các khoàn phâi thu không có tinh thirong mai, khong lien quan dOn giao djch mua ban, baogôm: Phái thu ye W cho vay, lãi tiên gcri; các khoán dà chi h; các khoán ben nhân Ciy thác
xuât khâu phai thu ho cho ben giao Oy thác; phãi thu ye tiên pht, bôi thisông; các khoàn tam Crng; cam
cô, k ci.rac, k quy, cho muon tài san...
Cong ty can ctr kS' han con li tai thai diem báo cáo cia các khoán phái thu dO phãn loai là phâi thu dài
han hoc ngan han.
Các khoàn phãi thu dtrçrc ghi nhân không vuçlt qua giá tri cO the thu Mi. Du phOng phài thu khó dôi dtrçrc
trIch lap cho nhng khoãn phài thu dA qua han thanh toán tr trên sáu tháng trâ len, hoc các khoàn phài
thu ma nguôi nq khó cO khà nang thanh toán do bi giài the, phá san hay các khó khan tuong tir phi hqp
vài quy dlnh tai Thông tu so 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 cüa Bo îàî chinh và Ché do ké toán
doanh nghip hin hãnh.
Cie khoãn dáu tu tãi chinh
Dãu 1w vào cong ty

lien k(

Các khoãn dAu tu vâo Cong ty hen kt cCia Cong ty duc ke^ toán theo phuong pháp vn chü sa hthi. COng
ty hen kêt là mot cong tyma Cong ty cO ãnh hirâng dáng ké nhLrng khOng phài là cong ty con hay cong ty
lien doanh cüa Cong ty. Anh huâng dang kê the hin ô quyOn tham gia vão vic dLra ra các quyCt djnh ye
chinh sãch tài chinh và hoat dng cüa ben nhn dAu tu nhung khOng cO ânh hi.rông ye int kiCm soát hoc
dng kiêm soát nhUng chinh sách nay.
Theo phLrcing pháp vn chü sâ hüu, khoàn dâu Ut ducrc ghi nhn ban dAu trên bang can dôi k toán hcip
nhAt theo &iA gôc, sau dO duqc diéu chinh theo nhUiig thay dOi cia phán sâ hthi cüa COngty trong giá tn
tài san thuân cüa các Cong ty hen két sau khi mua. Li the thi.rang mai phát sinh tir vic dàu tu vào Cong
ty hen kt ducic phãn ánh trong giá trj con hal cCia khoàn dãu Ut. Báo cáo kêt qua boat dng kinh doanh
hctp nht phân ánh phAn sâ hQu cüa Cong ty trong kêt qua kinh doanh cüa Cong ty hen két sau khi mua.
Phan so hu cüa Cong ty trong lçri nhun/(lô) cia các COng ty hen kt sau khi mua dtrçrc phàn ánh trén
báo cáo kOt qua hoat dng kinh doanh hcip nhât và phân sO h&u cãa nhà dâu tu trong thay dOi sau khi mua
cüa các qu9 cfia các cOng ty hen két duçrc ghi nhn vào các qu5'. Thay dOi My ké sau khi mua duçic diêu
chinh vào giá tri cOn li cüa khoãn dâu ttr vào các cong ty lien két. CO tCrc nhn discic hoãc Ic,1 nhuãn duc,c
chia Ur cong ty hen kt duc,c can trr vào khoàn dãu Ut vào các cOng ty lien ket.
Báo cáo tài chinh cOa các cOng ty hen kAt duçic lp cOng k5' vOi báo cáo tài chinh hçrp nhAt cOa Cong ty và
sCr dung chinh sách kê toán nhât quãn vOi COng ty.
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cac z/uyJt minh nay là bphn hQp thành vii can du-qc dQc dóng thai v&i Báo cáo iài chinh hQp nhát kern theo
D u tu vão cong cu von cüa don vi khác

Dâu ttr vào cong cg von cUa dcm vi khác phân ánh các khoán dAu tu cOng cu vn nhung Cong ty khOng có
quyén kiêm soát, dOng kiêm soát hoàc cO ánh htrâng dang ké dOi vài ben di.rçic dãu ttr.
Khoãn dâu tu vào cOng cu von các dan vi khác dtrcic phân ánh theo nguyen giá tr& các khoãn dir phong
giãm giá dâu ttr.
Hang (On kho
Hang tn kho duc xác dinh trén Ca sâ giá thAp horn gi&a giá gc và giá trj thuAn cO th8 thiic hin duc.

Giá gôc hang ton kho bao gôm chi phi nguyen vt lieu trirc tiép, chi phi lao dng trirc tiep và chi phi sin
xuãt chung (nêu co) dé cO thrçc hang ton kho ô da diem và trans thai hin ti. Hang ton kho duc hach
toán theo phuung pháp ké khai thung xuyên. Giá gôc cia hang ton kho disgc xác dinh theo phisang pháp
bInh quãn gia quyên. Giá trj thuân có the thrc hin duc disqc xác dinh bang giá ban uâc tinh trr cac chi
phi de^ hoàn thành cüng chi phi tiép th, ban hang vi phân phôi phát sinh.
Chi phi sin xut kinh doanh do dang dLrçlc xác dinh cho sin phâm do dang ti phân xu?mg chi bao gOm

chi phi nguyen vt lieu trlrc tiep. Chi phi nguyen vat lieu true tiêp trong chi phi sin xuât kinh doanh dO
dang ducic quy dôi theo m(rc Q hoàn thãnh ti.rang duang. Chi phi nhân cong trrc tiêp, chi phi sin xuât
chung duçc tinh het vào giá thãnh sin phâm nhãp kho trong kS'. So krcmg sin phâm do dang duçc xac
dinh thông qua phuung pháp kiém kê.
Dir phOng giàm giá hang ton kho duc trIch lp theo các quy dinh ké toán hin hành. Theo do, Cong ty
&rqc phép trich lp dir phông giàm giá hang ton kho li thai, hông, kern phâm chat trong tniOng hp giá
tri thrc té cca hang tOn kho cao horn giá trj thuân cO the thrc hin duc ti thOi diem két thüc nién dO ké
Win.
Tài sin cô dinh h&u hInh s'à khãu hao
Tài sin cO dinh hUu hInh duac phãn ánh theo nguyen giá trr di giá tri hao mOn lug, U. Nguyen giá cüa tài
sin cO dinh hUu hInh bao gOm giá mua, toàn b6 chi phi khác lien quan trijc tiêp den qua trInh dua tài sin
vào trng thai sn sang sü dung. Nguyen giá tài sin cô dinh,do tir sin xuât hoc tir xây drng là chi phi sin

xuAt, xây drng thrc

th phát sinh cong vOi chi phi cho vic lap dt và chi phi chay thu.

Khâu hao tài sin

dinh ducic tinh theo phirang pháp thrOng thing dira trén thai gian sCr dung uOc tinh

cO^

cüa tài sin phi hçip vOi khung khâu hao quy dinh tai Thôngtu sO 45/20131F7-BTC ngây 25/4/2013 cOa
B6 îàî chinh. Thai gian khâu hao cu the cüa các loai tài sin cô dinh nhu sau:
Näm
Nhà ctra vat kien trOc
May móc thiét bj
Phuang tiên vn tãi

15-25
05-15
06-10
05 - 08

Thiêt bi dyng cu quàn l
Tài sin cô dinh vô hInh và khãu hao

Tài sin cO^ dinh vO hInh duc trinh bay theo nguyen giá trr giá trj hao mOn ly ke^ the^ hin giá trl quyn sir
dung dat, giá trj nhàn hiêu thtrang mai, phân mém may tinh, cy the:

- Giá trj nhAn hiu thuang rnai thrgc (rich khu hao Va phàn ánh vào chi phi theo phi.rcrng pháp duOng
thang trong thOi gian 10 näm.
PhAn mm may tinh duc phân bô theo phuang phap duOng thang vOl thOi gian sO dyng irOc tinh là 3
näm.
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CONG TY CO PHAN TA!' DOAN THACH BAN
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINI1 l!(•W NHAT

MALJ SO B 09-DN/HN

Các ilzuyi minh nay là bO ph<n hop) ihâ n/i và can dttqc dQc dóng ihöi vái Bdo cáo tài chinh /zqp nht kern theo

Giá trj quyên sci dung dat cüa Cong ty tai so 455 di.rng Nguyn Van Linh, qun Long Biên, thành ph
Ha Ni trong thai hn 50 nãm tir ngày 30/9/2010 nhäm muc dich xãy dimg du an Trung tam thsang
mi Th?ch Bàn. Giá trj quyên sir dung dat diiqc phân bô vào chi phi hot dng kinh doanh cüa Cong ty
ké tii khi du an nôi trên &ra vào sü dung.
Tài sin cô dinh thuê tãî chinh và khau Into

Tài san cô dlnh thué tài chinh dirçyc ghi nhn theo nguyen giá hoc theo giá tri hcip l' hoc giá tri hiên ti
cia khoãn thanh toán tiCn thuê tôi thiéu (khong bao gOm thuê GTGT) và các chi phi tnirc tiêp phát sinh
ban dâu lien quan den tài sin cO djnh thuê tài chinh. Trong qua trInh sCr dung, tài san cô djnh thuC tài
chinh &rcic ghi nhn theo nguyen giá, hao mOn IQy kê và giã trj con 1i.
Tài san co dnh thuC tài chinh là phiscing tin vn tãi disçxc trich khAu hao theo phiicrng pháp dwng thing
dira trên thai gian scr dung uàc tinh là 06 närn.
Chi phi xãy dçrng co han d& dang
Các tài san dang trong qua trmnh xãy dumg phuc vu muc dich san xuãt, cho thué, quàn trl hoc cho bat kS'
muc dich nào khác dLrc ghi nhn theo giá gôc. Chi phi nay bao gôm các chi phi lien quan tâi dâu Ur xãy
drng và chi phi Iãi vay co lien quan trong thai kS' dâu tir xay di,rng co bàn phü hop vOi các quy dlnh cüa
Chuân muc ké toán Vit Nam. Vic tinh khâu hao cUa các tài san disc hmnh thành tlr clâu tir xãy dirng nay
drçic áp dung giông nhi.r vâi các tài san khác, bat dâu tir khi tài san a vào trang thai san sang sr dung.
Các khoãn nç phãi trã

Các khoàn ncr phãi trà dtrac theo dOi chi tiêt theo kS' han gôc, k5' han con lai tai thOi diem báo cao, di
urçing phái trà, loai nguyen té phái trà và các yCu tO khác theo nhu cãu quãn l' ciia Cong ty. Vic phân
loai các khoãn phãi trà là phài Ira ngu&i ban, phài trá ni bô, phãi Ira khác thrçrc thirc hin theo nguyen
tic:
- Phãi trà ngui ban gm các khoân phài trã mang tinh thuGng mai phát sinh tr giao dich có tinh chat
rnua-bán, bao gôm cá các khoân phái trá khi nhp khãu thông qua ngi.rai nhn üy thác;
Phái trã khácgOm các khoãn phãi trà không cO tinh thuong mi, khOng lien quan dn giao dich mua,
ban, cung cap hang hóa dich vu, bao gOm: Phãi trã ye lãi vay; CO tirc vã Icri nhun phài trâ; chi phi hot
dng dAu Ur tài chinh phài trà; các khoàn phâi trá do ben thir ba chi h; các khoàn lien ben nhn üy
thác nhn cüa các ben lien quan dé thanh toán theo chi djnh trong giao dich üy thác xuât nhp khau;
mucrn tài san; phãi Ira ye tiên pht, bOi thu&ng; tài san phát hin thira chua rO nguyen nhan; phãi trà ye
các khoàn bào hiern xa hi, báo hiêm y te, bào hiêrn that nghip, kinh phi cOng doàn; các khoãn nhn
k' cuqc, k' qu5...
COng ty can c(r kS' han cOn Iai tai thai dim báo cáo ca các khoán nq phài Ira de^ phàn loai là dài han hoc
ngn han và dánh giá Iai các khoãn muc tien t6 co gOc ngoi t theo nguyen tãc nhu tninh bay tai thuyét
minh sO 4 muc "chuyén dOi ngoai ti"
Các khoàn nor phãi trâ ducc ghi nhn không thâp hon nghia vi phài thanh loan. Khi có các bang churng
cho thy mot khoãn tOn that cO kha nang xãy na, Cong ty ghi nhn ngay mot khoãn phãi trã theo nguyen
tic then trQng.
Vay và nq thuê tài chinh

Vay và ncr thué tài chinh bao gm: Các khoàn di vay, ncr thuê tài chinh và vay vOn theo phucmg thCrc phát
hành trái phiéu thumg (khOng có quyên chuyên dôi).
Các khoân di vay và ncr thué tài chinh ducrc theo dOi chi tiêt theo tirng déii tung cho vay, cho nq, trng
khe uOc vay ncr vã trng loai tãi san vay nq; theo kS' han phãi trâ cüa các khoãn vay, nq thue tài chinh và
theo nguyen t (neu Ca). Các khoàn có th&i gian trà nq con lai trCn 12 tháng ké t& th&i diem báo cáo thrcrc
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CONG TY CO PJIAN TAP DOAN THACH BÀN
THUYET MINH BAO CÁO TAI ClIiNH HOP NHAT

MAU SO B 09-DN/I-1N

Các ihuyéi minh nay là bO phin /ip thành vii cn dwQc dQc ding th&i vái Báo cáo iài chinh hQp nhái kern theo

trInh bay là vay và no thuê tài chinh dài han. Các khoàn den han trã trong vOng 12 tháng tiCp theo ke^ ttr
th&i diem báo cáo dirge trInh bay là vay và nq thuC tài chinh ngan han. Các khoàn vay, no thuC tài chinh
bang ngoai t dirge dánh giá lai theo nguyen tãc nhu trInh bay tai thuyCt minh so 4 niiic "chuyCn dôi ngoi

W'.
Chi phi di vay
Chi phi di vay lien quan truc tiêp den viéc mua, dãu tu xây drng hoc san xuât nhthig tài san can mt thai
gian tiscmg dôi dãi de hoàn thành disa vào sir dung hoc kinh doanh ducic cong vào nguyen giã tài san cho
den khi tài sin do duqc dua vào scr dung hoc kinh doanh. Các khoân thu nhp phát sinh tir vic dAu tutam thai các khoãn vay thrqc ghi giâm nguyen giá tài sin cO lien quan. Tat Ca CC chi phi lâi vay khác
dirge ghi nhn vào Báo cáo két qua hoat dng kinh doanh khi phát sinh.
Chi phi trã tru-Oc dài hn
Chi phi trà truâc dài hn bao gôm: chi phi süa chQ'a tài san co' dlnh ch phân bô và các khoân chi phi trà
tnxâc dài han Bic duqc coi là có kha nang dem li Igi ich kinh té trong tixang lai cho Cong ty vOl thai han
tr môt nãm trO len.
Clii nhãn doanh thu
Doanh thu dirge ghi Min khi két qua giao djch dirge xác dnh mt each dáng tin cay vã COng ty có kha
nano thu dirge các lcri ich kinh te tr giao djch nay.
Doanh thu bàn hang dirge ghi nhn khi dng thOi thOa min tat câ nAm (5) diu kin sau:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Cong ty dA chuyên giao phan IOn nil ro và Igi ich gan lien vOl quyên sO hQu san phãm hoc hang
hOa cho ngu-ai mua;
Cong ty không cOn nAm giU quyén quan l hang hóa Mir ngirai sO hUu hang hOa hoc quyên kiêm
soát hang hóa;
Doanh thu duçic xác djnh tucing dôi chAc chan;
Cong ty së thu dirge Igi ich kinh té ti giao djch ban hang; và
Xác djnh dirge chi phi lien quan den giao djch bàn hang.

Doanh thu ci:ia giao djch ye cung cap djch viii dirge ghi nhn khi két qua cüa giao djch do dirge xác dinli
mt each dáng tin cy. TrirOng ho giao djch ye cung cap dch vu lien quan den nhiCu kS' thI doanh thu
dirge ghi nhn trong kS' theo kCt qua phán cOng vic dA hoàn thành tai ngàycüa Bang can doi kC toán cCia
k5' dO. Kêt qua cOa giao dlch cung cap djch vii dirge xác dlnh khi thOa mAn tat cà bôn (4) diêu kin sau:
(a)
(b)
(c)
(d)

Doanh thu dtiqc xác djnh tirng d6i chic chin;
Co kha nang thu dtrgc Igi ich kinh té tr giao dch cung cap dich vu dO;
Xác djnh dirge phAn cong vic dA hoàn thành tai ngày cüa bang can dOi ké toán; và
Xác djnh &rçrc chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi dC hoân thânh giao dch cung cap dch vi
dO.

Ui tin gCri dirge ghi nhân trên co sO dn tich, dirgc xác dlnh trén so dir các tài khoàn tiên giri và lAi suit
áp dung.
Thue
Chi phi thuC thu nhp doanh nghip là tng chi phi thué thu nhp doanh nghip hin hành và chi phi thuê
thu nhIp doanh nghip hoAn lai. Chi phi thuê thu nhp doanh nghip hin hành dirge tinh dra trén thu
nhp chju thuC trong nArn. Thu nhp ehju thué có the We vOi Ic,1 nhun thuân dirge trinh bay trén Báo
cáo Két qua hot dng kinh doanh vi thu nhâp chlu thuê khOng bao gôm các khoan thu nhp hay chi phi
tInh thuê hoc dirge khàu trr trong các nAm khác (bao gOrn cà 16 mang sang, nêu co) và ngoài ra khong
bao gOm các chi tiéu không chiu thué hoc khOng dirge khâu tnr.
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CONG TY CO PHAN T1P DOAN THACH BÀN
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HP NHAT
MAU SO B 09-DN/HN
Các thuyEi minh nay là b5phin hp ihành và can thtqc dQc dOng thai vol Báo cáo IL i chInh hp nhci kern theo
Viêc xác dnh so^ thue^ phãi np dtrçic cAn dr vào các quy dlnh hin hãnh ye thuë. Tuy nhiên, nhUng quy
dnh nay thay dOi theo trng th&i kS' Va VC xác djnh sau cing ye thuê thu nhp doanh nghip tuS' thuôc
vâo kêt qua kiêm tra cüa ccr quan thuê có thâm quyén.
Thud thu nhp hoãn lai duc tInh trên các khoán chenh lch giUa giá trj ghi s và Co so tInh thud thu nhp
cüa các khoân mic tài san hoc cong nç trén Báo cáo tài chInh và thrcic ghi nhn theo phuang pháp Bang
can dôi ké toán. Thuê thu nhp hoAn lai phai trà phãi dtiqc ghi nhn cho tat Ca các khoàn chênh léch tam
thOi On tài san thuê thu nhp hoân lai chi duc ghi nhn khi chAc chAn co dci lçri nhun tInh thué tron
twing lai dê khâu tr& các khoàn chênh Jch tam th&i. Tuy nhiên, không cO bat k' tài san hoac cOng ni thué
hoAn 1i nào duvcghi nhn tai ngày 31/12/2015 do không CO khoàn chênh 1ch tam th&i trQng yêu nao
gi&a giá trj ghi so cüa tài sin và cOng nçi ghi nhn trén Báo cáo tài chInh va co sO tInh thuê tuang ung
trong ti.rang lai.
ThuE suit thue^ thu nhp doanh nghip theo 1ut cljnh là 22% tInh trên thu nhp chu thud. Các i°ai thus
khác &rçlc áp dvng theo các 1ut thuê hin hành tai Vit Nam.
5.

6.

TIEN vA CAC KHOAN TLTONG DLfONG TIEN
31/12/2015
VND

01/01/2015
VND

Tien mot
Tin gCri ngân hang
Tin clang chuyn
Các khoán tLrang dtrang tién

2.271.562.224
18.917.256.659

1.033.812.653
6.747.578.586
13.800.000

Cong

25.073.818.883

3.885.000.000
7.795.191.239

PHAI THU KHACH HANG

Phãi thu cüa khách hang ngn han
Cong ty Co phAn Thch Bàn YOn Hung
Cong ty TNHH Giang Châu
COng ty TNHH Thuang mai va Djch vv Phü Quang
Cong ty cS phn xây dirng thuang mai Hoãng Lan Phat
Cong ty TNHH Thwng mai Khánh San
Cong ty C6^ phAn xây drng San Thtch
)
g
Cong ty Co phanBach Din
Cong ty C6^ ph&n xây 1p Chçi LOn
Cong ty TNHH Thuang mai xuAt nhp khu Lan Tháo
Phái thu khách hang khác
Phãi thu cüa khách hang dài han
.

S

31/12/2015
VND

01/01/2015
VND

33.401.953.967
2.284.751.406
2.016.120.951
2.951.155.523
3.523.578.722
730.950.499
923.926.264
239.415.264
3.0 17.972.865
2.067.870.315
15.646.212.158

30.828.855.700
2.249.075.656
2.467.535.161
4.5 13 .97 1.390

33.401.953.967

Cng

33.939.038
1.972.685.440
21.654.864
19.569.994.151
30.828.855.700

Phãi thu khách hang là các ben lien quan

Cong ty CS ph An Thch Bin Yen HLrng
Cong ty Co" ph Ain Gach ngOi Thach Bin
Cong ty CS ph.n Xây lip Thach Bàn
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31/12/2015
VND

01/01/2015
VND

2.284.751.406
-

2.249.075.656
725.845.927
716.142.498

I

p

NG TV CO PHAN TAP DOAN THACH BAN
IUVET MINH BAO CÁO TAI CHINH HYP NHAT

MAU sO B 09-DN/HN

c thuytt minh nay là b5 p/lan hQp thành và can thtqc dçc dông thi!n v&i Báo cáo íàî chinh hcip nhát kern theo

PHAI THU yE CHO VAY

Ngn hn
Câng ty C6 phãn Thch Bin Yen Hung
Nguyn PhLrong Thão

31/12/2015
VND

01/01/2015
VND

4.754.000.000
4.550.000.000
204.000.000

4.754.000.000
4.550.000.000
204.000.000

-

-

4.754.000.000

4.754.000.000

31/12/2015
VND

01/01/2015
VND

4.550.000.000

4.550.000.000

Dàihan
Cong
Phãi thu v cho vay ngän hn vOi ben hen quan

COng ty Co^ phân Thach Bàn Yen Hung

-t

PHAI THU KHAC

00
31/12/2015
Giá trj
Dir phông
VND
VND

Ngn han
- Cong ty c6 phAn Gach ngói
Thach Bàn (*)
- Phãi thu ve^ tin IAi vay lien
quan dn hcip ding vay 70,2
-Van phOng dang k quyn sCr
dung dAt huyên Yen Dung Nham Son (**)
- Phãi thu khác
- Tm rng
Dài han
- K cuçYc, k
Cong

qu5

01/01/2015
Cia trl
Dir phông
VND
VND

58.410.727.014

-

8.350.174.408

-

15.506.651.497

-

200.000.000

-

3.162.139.500

-

-

-

32.145.829.980

-

-

2.201.560.010
5.394.546.027
226.125.120

-

8.150.174.408

226.125.120

-

226.125.120
226.125.120

58.636.852.134

-

8.576.299.528

-

(*) LA s tin Cong ty (mg cho COng ty Co' phAn Gach ngói Thach Bàn d thc hin di d&i nhà may cQa

Cong ty Co phân Gach ngOi Thach Bàn tr to 4, phLr1ng Thach Bin, Ha Ni IOn BAc Giang.
(**) LA so^ tin Cong ty urng cho Van ph6n& dang k quyn sCr dung dAt huyn YOn Dung - Nham San d
thirc hin h07' trq, dOn bü giãi phOng mt bang cum Cong nghip Nham San - YOn LCr huyn YOn Dung
tuang f mg din tIch Cong ty Co phân Ip doàn Thach Bàn thc hin dr an theo phuang an Giãi phong
mt bang Cm Cong nghip dA ducic huyên Yen Dung phO duyt.
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CONG TY CO PHAN TASP DOAN THACH BAN
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHENH HQP NHAT

MAU SO B 09-DNIHN

Các thuyit minh nay là bôph4n hpp thành và can dwqc dQc dông thai vai báo cáo tài chink hp nhát kern theo

10. HANG TON KilO
31/12/2015
Cia gc
VND
Ngn ban
Hang dang di trén dtthng
Nguyen lieu, vt Iiu
Cong cu, ding ci
Chi phi sin xuAt kinh doanh
dâ dang ngn han
Thành phm
Hang hóa
Did htn
Chi phi sin xuAt kinh doanh
d& dang dài han
Cong

01/01/2015
Giá g6c
Du- phông
VND
VND

Du-phông
VND

78.706.906.865 1.096.284.748 77.815.108.590 879.715.947
5.620.717.345
18.031.668.343
19.841.976.741
124.825.296
59.991.022
12.865.457.440
9.416.467.108
-

15.008.360.331
27.120.712.384

1.096.284.748

24.063.374.231
24.368.465.214

879.715.947

1.550.452.248
1.550.452.248

-

1.500.750.432
1.500.750.432

-

80.257.359.113

1.096.284.748

79.315.859.022

879.715.947

11. CHIPH!TRATRUC
31/12/2015
VND
Ngn hn
Chi phi sCrachüa
C6ng cp ding cp
Chi phi cluing cáo
Chi phi khác

895.677.607
292.922.834
96.860.620

Dài hn
Chi phi sCrach0a
Congci dung c
Chi phi khác

853.725.448
416.818.546
212.982.638
223.924.264

681.041.261
661.289.315

1.749.403.055

5.025.851.632

505.894.153

Cong
2.

01/01/2015
VND
4.344.810.371
2.016.835.121
334.741.918
492.743.480
1.500.489.852

19.751.946

CHI PH! XAY D1JNG CcY BAN Dd DANG
31/12/2015

01/01/2015

Dr an di dri - To 4 phiràng Thch Bàn
DV an Thach Bàn Bic Giang - Tin Phong
Khu nhà a CBCNV - Bâc Giang
Trung tam Thi.rang mai Thach Mn tai d.r&ng 5
Dir an Thach Bàn Mc Giang - Nham San
Sira cha tram bin ap, bung dót du thêu
DV an di dcn nhà may gch Granite

2.530.844.844
25.348.494.796
12.650.768.815
4.772.145.360
-

1.365.681.517
23.728.756.838
392.779.000
12.650.768.8 15
322.456.654
4.740. 000

Cong

45.302.253.8 15

38.465.182.824
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CONG TY CO PHAN TAP DOAN THACH BAN
THUYET MINH BAO CÁO TAI CH1NH HOP NHAT
MAU sO B 09-DN/HN
C'ác thuyé( rn/nh nay là bphn hqp thành vi can dwc dQc dông thai v&i baa cáo Mi chInh hp nht kern thea
13.

14.

TA! SAN cO D!NH THUE TA! CHINH
Phtrong tin
vin tãi
VND

Tong
VND

NGUYEN CIA
Ti ngày 01/01/2015

1.008.863.868

1.008.863.868

Tai ngày 31/12/2015

1.008.863.868

1.008.863.868

HAO MON LUY KE
Tai ngày 01/01/2015

437.454.374

437.454.374

Khãu hao trong näm

168.143.976

168.143.976

Ti ngày 31/12/2015

605.598.350

605.598.350

GIATR! CON LA!
Tai ngày 01/01/2015

571.409.494

571.409.494

Ti ngày 31/12/2015

403.265.518

403.265.518

TA! SAN cO DNH vO HiNH
Quynsüdyng
dt
'ND
NGUYEN GIA
Tai ngày 01/01/2015

Giátrj
thtrong hiu
VND

Phnmm
may tInh
VND

Tong
VND

6.148.305.000

3.220.000.000

386.000.000

9.754.305.000

-

-

-

-

Tai ngày 31/12/2015

6.148.305.000

3.220.000.000

386.000.000

9.754.305.000

HAO MON LOY Kt
Tai ngây 01/01/2015

-

2.917.499.965

386.000.000

3.303.499.965

Khu hao trong nAm

-

302.500.035

-

302.500.035

Tai ngày 31/12/2015

-

3.220.000.000

386.000.000

3.606.000.000

GIA IRI CON LAI
Tal ngày 01/01/2015

6.148.305.000

302.500.035

-

6.450.805.035

Ti ngày 31/12/2015

6.148.305.000

-

-

6.148.305.000

Tang trong näm
Giàm trong näm

PIC
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CONG TY CO PHAN TAP DOAN THICH BÀN
MAU sO B 09-DN/I-IN

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HP NHAT
,,..,,h r.y lcg bç5 Phdn hop rhành vu cn awqc aoc 7&—ji th&i v&i bdo cáo tài chinh hop nhdt kern iheo

Gáe tI..,iz

15. TAI SAN CO DINH HfYU H!NH
Nhà cuB
•
vt kien true
VND
NGUYEN CIA
Thi 01/01/2015
Thng trong näm
Muasm mâi
Tang khác
Giãm trong nAm
Thanhl
Ti 31/12/2015

32.445.200.948

-

May méc
thiet bi
VND
164.426.158.195
1.570.739.825
1.570.739.825

Phtrong tin
..
vn ta i
VND
11.100.668.180
7.110.883.636
7.110.883.636

-

Dyng cy
..,
quan ly
VND
503.505.273

-

Tongcqng
VND
208.475.532.596
8.681.623.461
8.681.623.461

-

8.408.090.426
8.408.090.426
157.588.807.594

185.968.182
185.968.182
18.025.583.634
7.517.317.999
1.166.749.425
1.166.749.425
99.063.558
99.063.558
8.585.003.866

457.433.363
27.548.172
27.548.172

22.452.220.672

139.718.511.016
5.149.271.831
5.149.271.831
8.371.667.434
8.371.667.434
136.496.115.413

484.981.535

168.839.921.097
7.649.131.381
7.649.131.381
8.470.730.992
8.470.730.992
168.018.321.486

Ti 01/01/2015

11.298.542.229

24.707.647.179

3.583.350.181

46.071.910

39.635.611.499

Ti 31/12/2015

9.992.980.276

21.092.692.181

9.440.579.768

18.523.738

40.544.775.963

Nguyen giá TSCD hCtu hInh
h& khdu hao van su- dyng

3.411.909.813

119.993.661. 741

3.699.883. 259

KHAU HAO LCJY Kt
Tai 01/01/2015
Tang trong näm
Khâu hao trong nãm
Giãm trong näm
Thanh I
Tai 31/12/2015

32.445.200.948
21.146.658.719
1.305.561.953
1.305.561.953

-

503.505.273

-

8.594.058.608
8.594.058.608
208.563.097.449

CIA 1RI CON LAI

420.860. 727

127.526.315.540

Nguyen giá îàî san c6 djnh hcru hmnh da ding de' dam bào cho các khoãn vay cüa các rlgãn hang ti 31/12/2015 là 195.113.782.507 dng vOi giá trj con li ti
31/12/2015 là 34.672.818.642 dông
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CONG TY CO PHAN TAP DOAN THICH BAN
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH Hcw NHAT
Mi chin/i hop n/?aI kern theo

16. DAU TU'TAI CHINH DAI HiN

31/12/2015

01/01/2015

Giá goc

Dtr phOng

VND

VND

Cia trj
.
hQp ly
VND

105.817.500.000
2.887.500.000
1.400.000.000
8.880.000.000
5.000.000.000
1.000.000.000
1.650.000.000
78.000.000.000
7.000.000.000

-

364.963.546

Cong (1ILI tLrvao cong ty lien doanh, lien kt 106.182.463.546

A

Diii ttrvào cong ty lien doanh, lien kt
Cong ty CP ThcIi Bàn Dan Phtrçng
Cong ty CP Xây lip Thach Bàn
Cong ty CP Thch Bàn Yen Hung
Cong ty CP Thach Bàn LLrang Son
COng ty CP Ha tang Thach Bàn
COng ty CP Thch Bàn DA Nng
Cong ty TNHH BDS Thach bàn Lake side
Cong ty CP Gach ngOi Thch bàn
Kt qua thuân ttr hoat dng daii tir vao
cong ty lien kêt

Dâu ttrvào don vi khác

Cong ty Co^ ph An gm xây clirng Ba Triu (*)
Cong &iiu ttrtài chInh dài han

2.700.000.000
2.700.000.000
108.882.463.546

.

Giá goc

Du phong

Cia tn
hop ly

VND

VND

VND

105.817.500.000
2.887.500.000
1.400.000.000
8.880.000.000
5.000.000.000
1.000.000.000
1.650.000.000
78.000.000.000
7.000.000.000

20.817.500.000
2.887.500.000
1.400.000.000
8.880.000.000
5.000.000.000
1.000.000.000
1.650.000.000

-

20.817.500.000
2.887.500.000
1.400.000.000
8.880.000.000
5.000.000.000
1.000.000.000
1.650.000.000

-

364.963.546

(5.989.887.440)

-

106.182.463.546

14.827.612.560

2.700.000.000
2.700.000.000

2.700.000.000
2.700.000.000

108.882.463.546

17.527.612.560

A

-

(5.989.887.440)

-

14.827.612.560
2.700.000.000
2.700.000.000
17.527.612.560

(*) DAu ti.r dài
han khác là khoán gop vn vào COn ty Co phn Gm xâydrng Ba Triu, là Cong ty hot dng trong lTnh vrc san xut gach ngói, dt set nung
có v6n diu le 15 t' dng tircing rng vOl 150.000 cO phân. Cong ty CO phân Tip doãn Thch Bàn nAm gill 20.000 cO phãn, chirn 13,33% vn diu lé.

4 .0

CONG TY CO PHAN T4P DOAN THACH BÀN
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT

MAli sO B 09-DN/HN

Các ihuyet minh nay là b5 phán hop ihành và can thrçv dçic dóng thai vói báo cáo tài chin/i hçp n/tat kern thco

Thông tin ye ngành nghê sin xuãt kinh doanh cüa các cong ty lien kt

Von diêu lé

Ti W
so hüu

5.000.000.000

28,00%

Tu van, thi& k& xãy dung cOng trmnh
dan ding, cong nghiép, nhà dr và dO th

41.000.000.000

21,66%

San xuAt vt lieu xay dlrng t& dAt s&

15.000.000.000

33,33%

San xuAt vt lieu xây dung tü dAt set

5.000.000.000

20,00%

15.000.000.000

33,33%

Thi cong xây drng ha tAng khu cong
nghip, khu do thj, khu dan cu.
San xuAt vt Iiu xây dirng tu dAt set

15.900.000.000

20,44%

San xuAt vt lieu xãy dung tu dAt set

300. 000.000.000

26,00%

DAu tu kinh doanh Bat dng sin

22.300.000.000

31,39%

San xuAt 4t lieu xãy dung Ur dAt set

Hot t1ng sin xut
kinh doanh chInh

%
Cong ty C6 phAn Xây lip
Thach Bin

a

Cong ty
phn Thach
Bin YOn Hung
COng ty C6 phAn Thch
Bàn Luang San
COng ty C' ph-an Ha tang
Thach Bin
COng ty C6 phAn Th?ch
Bin DA Nng
Cong ty Co ph-an Thach
Mn Dan Phucmg
COng ty TNHH BDS Thch
bin Lakeside
Cong ty C6 phAn Gch ngói
Thach bin
17.

4,

PHA! TRA NGU'fl BAN
31/12/2015

COng ty CP vn tài biAn VINAFCO
Phài trã nguii bin khác

.

VND

S6c6khã
nang tra nq
VND

36.565.450.545 36.565.450.545

40.144.170.932

40.144.170.932

7.476.636.063

7.476.636.063

4.816.231.928

4.816.231.928

209.902.192

209.902. 192

2.060.978.668

2.060.978.668

-

-

394.400.000
32.872.560.336

394.400.000
32.872.560.336

-

-

-

36.565.450.545 36.565.450.545

40.144.170.932

40.144.170.932

VND
Phãi trã ngu*i bàn ngàn hn
COng ty CophAn Din khI Trumg
Thanh
Cong ty Co^ phAn Gach ngOi
Thach Ban

01/01/2015

ScOkhã
náng trã flQ
VND

Giá tn

28.878.912.290 28.878.912.290

l'hãi trã nguri bàn dài han
Co ng

cc

-

Giá tn

Phãi trã ngtrOi bin là các ben liOn quan

COng ty Col phAn Gachngoi Thach Bin
Cong ty Co phan Xay lap Thch Ban
COng ty C6 phAn Ha tAng Thch Bin
COng ty C6 phAn Thach Bin YOn Hung

23

31/12/2015
VND

01/01/2015
VND

209.902.192
26.833.429
936.401.091
-

2.060.978.668
435.904.119
936.401.091
28.939.944

CONG TY CO PHAN TP DOAN THICH BAN
THUYET MJNH BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT
MALi SO B 09-DN/HN
Các ihuyuz minh nay lb b5ph4n hQp ghành và can thrqc dQc ddng thai vói bdo cáo tài chin/i hQp n/ial kern theo

18. THUE vA CAC KHOAN PHAI TRA NHA NUC

Thue^ GTGT trong nuàc
ThuE GTGT hang nhp khu
Thue^ xuât nhp khAu
Thus thu nhp doanh nghiép
Thuê thu nháp cá nhân
Thuê tài nguyen
Thus nhà dAt
Các IoaithuAkhác
Phi, 18 phi,các khoãn phái
np khác

1.624.621.848
(2.000)
2.3 10.256
954.840.542
447.898.793
2.902.800
13.055.298.146
27.811.854
1.344.250.653

S phãi np
trong nám
VND
22.917.458.340
2.058.664.475
592.720.276
1.216.902.967
699.748.460
21.063.840
6.541.155.294
170.091.420
1.814.277.521

Cong

17.459.932.892

36.032.082.593

Thul và các khoán phdi
nçipnhanzthc
Thus và ciSc khoán phdi thu
nhànzdx

17.459.934.892

22.072.805.841

2.000

34.439.825

01/01/2015
VND

S1 da np
trong nãm
VND

31/12/2015
VND

22.564.404.349
2.058.662.475
629.470.357
1.501.014.406
544.055.619
21.544.260
3.943.425.569
157.483.064
110.385

1.977.675.839
(34.439.825)
637.250.118
603.591.634
2.422.380
15.653.027.871
40.420.210
3.158.417.789

31.420.170.484

22.038.366.016

NG
0 PH
AP 0

-

ICH

19. CAC KHOAN PHA! TRA, PHAI NQP KHAC
31/12/2015
VND

01/01/2015
VND

7.305.864.343
80.935.576
470.387.633
3.925.327.057
1.613.299.680
220.400.000
475.030.686
341.441.140
179.042.571

9.403.835.325
50.197.838
521.090.488
4.884.349.747
667.4 16.716

19.403.068.769
3.180.496
14.000.000.000

- Tin c6 tIrc 2007, 2008, 2010 phái trà
- Phãitrãdàihn khác

68.047.390.686
3.180.496
14.221.174.999
52.000.000.000
115.044.800
1.707.990.391

Cong

75.353.255.029

28.806.904.094

Ngàn hn
- TM san thra ch&giài quyt
- Kinh phi cong doàn
- Báo hiAm xA hti
- Nhn k qu, k cixçic ngn hn
- Co t(c, Icxi nhun phài trà
- Doàn phi cOng doàn
-Ngu6nkinh phi hcidongGiámdôc
- Các khoãn phái trá, phài np khác
Dài han

- Nhn k qu5, k cixçlc dàihan
- COng ty CP Gach ngOiThch Bàn
- Cong ty TNHH BAt dng san Thach Bin Lakeside

a
a
a
71
Ohl

24

396.031.336
195.941.140
2.688.808.060

115.044.800
5.284.843.473

CONG TV CO PHAN TAP DOAN TH&CH BÀN
THUYET MINU BAO CÁO TAI CHNH I1P NI-IAT

MAU sO B 09-1)N/IIN
cáo Mi chinh hQp nhdi kern :heo

20. VAYVkNQFTtlUP.TkICHiNII
Vay nglTh hn
31/12/2015
Gia trj
VND
Ngân hang Nong nghiêp vã Phát triên Nông
thôn - chi nhánhGiaLãm (1)
Ngân hang TMCP DAu ttr vã Phát trin Vit
Nam - Chi nhánh Bc Ha Ni (2)
Ngfin hang TMCP Ngoi Thtroiig Ha Ni Chi nhánh Chisong Dtrcmg (3)
Ngân hang TMCP Xäng diiu Petrolimex (4)
Ngân hang TMCP Sài GOn Ha Ni - Chi
nhánh Thang Long (5)
Vay dài hn dn han trã Ngãn hang Nông
nghip vã PTNT - Chi nhánh Gia Lam (6)
Ngân hang TMCP Dâu tLr vã Phát triên Vit
Nam - Chi nhánh Thành Do
Ngan hang Nong nghip vã Phát trién nông
thôn Vit Nam - Chi nhánh Hái Châu (7)
Ngân hang TMCP Cong thi.rnng - CN DA Nn
Qu5 Diu ti.r phát trin thành ph 0^ DA Nng
Ngân hang TMCP Sài GOn Cong thirong Chi nhánh Tan Binh
Ngân hang TMCP DAu Ui và Phát triên Viêt
Nam - Chi nhánh Tây Sài GOn (8)
Ngãn hang TMCP Sal GOn Thtrcing Tin Chi nhánh Chcy LOn (9)
Vay cá nhãn (10)
Cong vay ngiln han

Trongnam
So" cOkhä
nang trä nq
VND

Tang
VND

01/01/2015
Giãm
VND

Giã tri
VND

SicOkhá
nang trä nc
VND

24.459.657.806

24.459.657.806

52.202.149.064

47.426.008.279

19.683.517.021

19.683.517.021

13.189.869.106

13.189.869.106

63.280.891.813

78.505.712.401

28.414.689.694

28.414.689.694

35.947.789.135

35.947.789.135

42.686.818.953

21.737.458.221

14.998.428.403

14.998.428.403

14.999.659.441
9.980. 588. 53 8

14.999.659.441
29.790.338.578
28.582.740.183
13.792.061.046
13.792.061.046
9.980.588.538 27.900.953.069 25.937.451.128 8.017.086.597 8.017.086.597

6.870.866

6.870.866
-

2.360.000.000

2.353.129.134

16.014.000.000

18.399.000.000

2.385.000.000

2.385.000.000

10.759.000.000 10.759.000.000 48.542.282.472 48.133.282.472 10.350.000.000 10.350.000.000
-

-

1.840.000.000
-

700.000.000
1.840.000.000
2.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

11.220.000.000

6.220.000.000

106.668.000

106.668.000

106.668.000

231.668.000

700.000.000
2.000.000.000

700.000.000
2.000.000.000

231.668.000

231.668.000

12.070.945.000 12.070.945.000 30.880.991.200 23.093.083.135 4.283.036.935 4.283.036.935
126.521.047.892 126.521.047.892 326.825.093.149 305.159.532.953 104.855.487.696 104.855.487.696

25
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CONG TY CO PHAN TAP DOAN THCH BÀN
THUYET MINH BAO CÁO TAi C1-IINH HçiP NHAT

MAU SO H 09 flN/HN
v&i báo cáo t6i chin/i hQp n/lát kern theo

Vay dãi han
31/12/2015
Cia tri
VND
Ngân hang NOng nghip và Phát trin NOng
thôn - Chi nhánh Gia Urn (II)
Ngãn hang TMCP Dâu tr và Phát trin - Chi
nhánh BIlc Ha Ni (12)
Ngan hang TMCP Vit Nam Thjnh Vi.rcmg
(13)
Ngãn hang TMCP Ngoi thLrclng Ha Ni Chi nhánh Chi.rcing D.rong (14)
Cong ty TNI-IH Duti tis và kinh doanh Bt
dng san Khu BOng (15)
Cong ty C6^ phn Gch ngOi Th?ch Bàn (16)
Ngân hang NOng nghip và Phát trin nông
thôn Viêt Nam - Chi nhánh Hal Châu (17)
Ngân hang TMCP Sal GOn Thtrang Tin Chinhánh ChQLón (18)
Các di ttrcmg khác (19)
Cing vay di han

Trong näm
Scókhã
nang trá flQ'
VND

TAng
VND

-

01/01/2015
Clam
VND

Cia tn
VND

SôcOkhä
Wing trã nQ
VND

5.025.779.700

5.025.779.700

1.420.510.000

1.420.510.000

1.894.000.000

473.490.000

-

-

104.130.161.422

104.130.161.422

123.953.115.422

19.822.954.000

-

-

2.940.000.000

2.940.000.000

2.940.000.000

-

-

-

7.800.000.000

7.800.000.000

7.800.000.000

-

-

-

7.500.000.000

7.500.000.000

7.500.000.000

-

-

-

120.000.000

120.000.000

88.886.000

88.886.000

8.365.477.523

8.365.477.523

2.287.908.947

2.360.000.000

7.385.779.700

7.385.779.700

180.000.000

300.000.000

300.000.000

106.668.000

195.554.000

195.554.000

1.090.357.330

7.167.925.906

7.167.925.906
137.390.814.645 137.390.814.645 146.375.024.369 24.033.469.330 15.049.259.606 15.049.259.606

CONG TV CO I'HAN THACH BAN
THUVET MINII BAO CÁO TAI CIIINH HOP NHAT

MAU SO R 09-1)N/HN

('ac thuyt mini: nay là bO phin hqp thành vii can dtrqc dQc dông thai vái Báo cáo iàí chin!: hQp nház kèm theo

Thông tin v các khoãn vay ngn hn
(1)

Khoàn vay ngn han Ngãn hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn - Chi nhânh Gia Lam bao
gôm2hcipdOng:
Cong ty Co^ phn Thach bàn Min Bc vay ngAn han theo hcp dng han rnüc tin dung s
3120LAV201501737 ngày 10/11/2015 vâi han mtrc tin ding là 10 t dOng nhãm bô sung von
urn dong phic vi hoat dng sin xuât kinh doanh cüa Cong ty. Thai han cap han müc là 12
thing ké t& ngay k' hp dOng tin dung. Tài san dam bão Cho khoân vay theo liçp dng the
chap tài sin so 01 15/HDTC ngày 28/10/2015 là xe ô to tâi Pickup Cabin kep hiu Toyota
Hilux, BKS 29C-316.18 có nguyen giá là 625.467.273 dông, giá trl cOn lai tai ngày 3 1/12/2015
là 47 1.622.502 dông và xe bin tài hiu Ford, BKS 29N-6608 cO nguyen giá là 303.112.933
dông, giá trj cOn lai tai ngày 31/12/2015 là 0 dOng;
Cong ty Co phn Tap doàn Thach Bàn (Cong ty m) vay theo 1-f9p dôn tin dung so
3120LAV201301 187 ngày 27/11/2013
dâu ti,r dày chuyên may in k! thut so. Lãi suit vay
tai th&i diem ban dáu là 12,50/o/nArn, diêu chinh 03 tháng/1 Ian, lãi suit qua hn bang 150% lâi
suAt tai thôi diem den han. Tliyi han khoàn vay là 46 thing (trong do thai han trà ng là 41
thing và an hn 05 thing), lâi vay trà 3 thing /1 lan, trá lãi vào ngày cuôi ccia thing. Khoànvay
ducic dam bão bang tãi sin dtrqc hInh thành tir von vay vâi tong gá trl là khoang 11,7 t' dOng.
Khoân vay dài han den han trã tai ngày 31/12/2015 là 6.780.866 dông.

(2)

Khoàn vay ciia COng ty CO phãn Tip doàn Th?ch Bin vài Ngán hang TMCP DAu tu và Phát trin
Viêt Nam - Chi nhánh Bàc Ha Ni thco Hç'p dông tin ding han rnüc so- 01/2015/40259/HDTDHM
ngày 30/6/2015v6i hn mac là 32 t' dông bao gôm du nq vay ngãn han Viet Nam dông va ngoi t
quy dôi, du chiét khâu và dis L/C nhäm bô sung vOn kru dng. Thai han vay và lAi suit theo tfrng
hqp dông tin dung cu the nlumg tOi da khOng qua 06 thing. Khoãn vay dtrqc bào than bang các may
móc thiêt bi và phtrang tin 4n tài ca COng ty; toàn bo nguôn thu bàn hang, sO thr tài khoãn tiên
gi bang VND và ngoai t cüa ben vay tai Ngân hang Dãu flr và Phát triên BAc Ha Ni;

(3)

Khoàn vay Ngãn hang TMCP Ngoai thuong Vit Nam - Chi nhánh Chirong Duung theo Hçrp dong
tin dung sO 01/15/HM-VCB.CD-TBG ngãy 29/6/2015 và phi lc hcrp dOng so oi ngày 06/11/2015
vi han mirc 40 t$' dông nham bO sung von liru dng. Thôi han vay và lãi suãt theo tang hqp dOng
tin diving ciii the nhung tOi da khOng qua 08 thing. Khoàn vay duqc bào dam bang quyên so hQu nhà
và quyên sü dung dat tai sO 295 L Thung Kit, phuang 15, qun 11 thành ph 0^ 1-10 Chi Minh vOl
giá trj tài sin the chap là 4.996.000.000 dOng.

(4)

Khoàn vay Ngán hang TMCP Xang dAu Petrolimex - Chi nhánh Thang Long theo H?p dông han
mtrc cap tin dung sO 628/2015/HDTDHM-DN/PGBankTL ngày 28/4/2015 vOl han mtrc là 15 t'
dng nhm bô sung vOn km dng. Thôi han Cho vay c0a tmg khoàn vay theo han mirc tOi da khOng
qua 06 thing. Lâi suãt khoàn vay duqc ghi nhn trén giây nhn ng tirong (mg. Khoàn vay duqc bào
dam bang dày chuyên may móc thiêt bj, phuong tin vn tãi cOa COng ty va toàn b6 thành phârn
gach op lát trong kho ctia Cong ty tai kho Z735, quôc 16 IA, phu&ng Dông Hung Thun, qun 12,
thành phO HO Chi Minh.

(5)

Khoàn vay Ngân hang TMCP Sài GOn - Ha Nii (SHB) - Chi nhánh Thang Long theo llcrp dông cap
han mrc tin dung sO 01/2015/HDHM-PN/SHB.1 10208 ngày 20/01/2012 vâi han müc tin dung là 10
t dOng. Khoàn vay dung dê bO sung von luu dng phiic vu. hoat dng kinh doanh. Thai han cap han
mirc là 12 thing. Th&i han và Iãi suât duqc quy djnh cu the tron& tang khê uOc nhn nq nhung thai
han mOi khê uOc khOng qua 6 thing. Khoàn vay duc bão darn bang các khoàn phâi thu ta bàn hang
Cho Cong ty CO phân Thach Bàn Mien Bãc và COng ty CO phân Thach Bin Mien Trung.

(6)

Khoàn vay dài han den han trà Ngân hang Nông nghip và phat triOn NOng thôn - Chi nhánh Gia
Lam ccia COng ty CO phân Tp doàn Thach Bàn duc trinh bay tai thuyet minh so (II) duOi day;

(7)

Khoàn vay cüa COng ty Co phân Thach bàn Mien Trung theo hçip dOng tin diuig so 2001-LA V201301043 k ngày 15/08/2013 vOi Ngân hang NOng nghip và Phàt trien Nông thôn - Chi nhãnh
27
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CONG TV CO I'IIAN THACH BAN
THUYET MIN1I BAO CÁO TAI CHINH HQP NUAT

MAU SO B 09-DN/HN
Các thuylt nünh nay là bO phin hqp thtinh và cn dirqc dQc dng thai v&i Báo cáo tai chinh hQp nht kern theo
Hal Châu. So tién vay 600.0000.000 dông. Miic dich scr dung von vay là rnua xe a to Toyota
Fortuner V (moi 100%) Giai ngan twig Ian theo giay nhan no/phu luc hcip dong tin dung Thoi han
vay 50 thâng kê Ur ngày 15/08/2013. Lãi suât áp dung là lãi suit biên dôi, thay dôi theo lâi suit cho
vay do Giárn dôc Ngãn hang Nong nghip và phát trién nông thôn l-lãi Châu cong bô trng thai diem.
Mi nãm diéu chinh 2 lan vào ngày 30/06 Va 31/12. Mrc lãi suát ti thi diem k' kêt là 12%/näm,
lãi suit cho vay quy djnh cu the trong t&ng giáy nhãn no. Lãi suit qua hn bang 150% lãi suit cho
vay. Khoàn vay khong cO tài san dam bão;

(8)

Khoàn vay cüa Cong ty Co phân Th?ch Bàn Sài Gôn theo hop dng h?n rnüc tin dung so
01/2015/6742737/HDTD ngày 04/02/2015 vOl Ngãn hang TMCP Dâu tu và Phát triên Vi@ Narn Chi nhánh Thy Sài GOn. H?n mrc cho vay 8 t' dong, nhãm bO sung von h.ru dng. Thai hn vay
theo trng khê trOc nhn no, tOi da IA 06 tháng. Khoàn vay dirge dam bão bang tài san cüa ben thir ba
vàOl xeotOcfiaCongty.

(9)

Khoàn vay dài h?n dn h@n trà cüa Cong ty Co phAn Thch Bàn Sal Gôn vay Ngân hang TMCP Sal
GOn Thung Tin - Chi nhánh Chg Lan, dirge trinh bay a thuyêt minh so 18 di.rOi dày.

(10)

Vay các cá nhãri là can b, nhãn vién trong COng ty bao gôm khoàn vay ca nhân ngan hn tai COng
ty Co phán Thach Bàn Sài GOn 11.070.945.000 dông và Cong ty Co phan Th?ch bàn Mien Bàc là
1.000.000.000 dong, vOl thai han vay Ur 01 - 06 tháng và khong cO lAi suât. Các khoàn vay theo hlnh
thirc tin chap và không cO tài san dam bão.
Thông tin ye dc khoãn vay dài hn

(11)

Khoãn vay cüa COng ty CO phan Ip doàn Th?ch Bàn vOl Ngân hang Nông nghip và Phát trin
NOng thôn Vit Nam - Chi nhánh Gia Lam theo Ho, p dông tin dung so 3120-LA V-20 1400675 ngày
07/07/2014 và Phu luc hgp dôngsO 3120- LAV - 201400675-1 ngây 07/07/2015 vOi han rnirc tin
dung 20 t' dông nhãm bô sung von li.ru dng. Lãi suât và thai han cho vay cu the cUa mOi Ian giài
ngãn trên tmg giây nhn no nhirng thOi hn mOi giãy nhn no tOl da là 06 thang. Khoàn vay dirge
bão dam bang Quyên sir dung dat (mang ten bâ Nguyn Thj M8 Anh và ông Phm Due Ph(i) và
toàn b6 dày chuy&n may moe san xuât gach Granite sO 02.

(12)

Khoàn vay ci.ia Cong ty Co phan Tap doàn Thch Bàn vOi Ngàn hang TMCP Du ui va Phát trin
Viét Narn - Chi nhánh Bãc Ha Ni theo hgp dOng vay von so 150/2015/HDTD ngày3l/3/2015, vOl
muc dich dâu ti.r I xe 0 tO Toyota Landcruiser 08 chO. Lài suãt vay ti th&i diem ban dâu là
9,80/o/nAm vOl thai hn vay 36 tháng. Khoãn vay dirge dam bão bang tài san hlnh thành tir von vay
vOl tong trj giá khoàng 2,3 t5' dong.

(13)

Khoàn vay cCia COng ty CO phân Tp doàn Thch Bàn vOi Ngân hang TMCP Vit Nam Thjnh
Vi.rgng bao gOm hal hgp dOng vay:
-

Hgp dông tin dung so 70.2TYIHDTD/VPB-THACHBANTD ngây 19/05/2015 vOl muc dich
gOp On vào Cong ty TNHH Bat dng san Thach Bàn Lakeside. Thai han vay 36 tháng, lâi suit
cho vay theo tung Ian nhn no va diêu chinh 03 tháng/1 lan. Khoan vay dirge dam bão bang
phan von gop vào Cong ty TNHH Bat dng san Thach Bàn Lakeside. Ti thai diem
31/12/2015, các khoàn vay cO lAi suât tfr I 1,45%/näm den I I,65%/näm;
Hgp dOng tin dung so 1 OOTY/HDTDNPB-THACHBANTD ngày 17/06/2015 vOl muc dich h
trg giài phOng mat bang (GPMB) cho Cong ty CO phãn Gch ngói Thach Bàn, tài trq chi phi
GPMB, chi phi san lap, chi phi ha tang k thut. Khoãn vay cO thôi han 5 näm, lãi suãt vay
theo tmg Ian nhmn ng và diêu chinh 03 tháng/1 Ian. Iai thai diem 31/12/2015 các khoàn vay co
lai suit là I 1,5%/nAm. Khoãn vay dirge dam bào bang tài san hInh thành trong tirng lai gôm
may mOe thiet bi, nhà xi.rOng và tài san khác dirge hlnh thành tir di,r an.

(14)

Khoàn vay cüa COng ty C phAn Ip doàn Thch Bàn vOl Ngân hang TMCP Ngoi thirng - Chi
nhánh Chucng Dt.rang theo hgp dong so 01/15/OTO VCB.CD-TBG ngày 26/11/2015. Mc dich
khoàn vay de^ b6 dap mot phân giá tri mua ô to con nhàn hiu BMWW750L1 bien sO 30A- 903.05.
28
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CONG TY CO PIIAN THACH BÀN
THUYET MINJI BAO CÁO TAI CIIINH HOP NHAT
MAU SO B 09-DN/HN
Cac thuy1 nlinh nay là bphin hop ihành va can dttqc d9c ding ihôi vái Báo cáo lài chinh hp nht kern 1/leo

Thai han vay 60 thang, lãi suât tron 2 nàm dáu là 8,49%/nam. Thai gian con li cüa khoàn vay theo
läi suit trung va dài han áp dung dOl vài khách hang bàn buôn theo thOng báo cüa Vietcombank tai
thii diem áp dung. Khoàn vay duqc dam bão bang tài sin hmnh thãnh lir von vay tri giâ 3,8 t' dông;
(15) Khoàn vay cOa Cong ty Co phãn Tp doàn Th?ch Bàn vOi Cong ty TNHH Dâu tu và Kinh doanh
Bat dông sin Khu Dông theo hp dOng vay von ngày 23/3/2015, sO tién vay là 7.800.000.000 dOng.
Mic dich khoàn vay là dé gOp On vào COng ty TNHH Bat dng sin Thach Bin Lakeside. Thai han
vay 24 thing ké tr ngày thirc hin gop von. Lâi suit theo lâi suit tién gi tiêt kirn 12 thing cüa
Ngân hang TMCP Vit Nam Thnh Vi.rcing. îàí sin dam bào là giá tri vOn gop ca Tp doàn Thch
Bin tai COng ty TNHH Bat drng sin Thach Bin Lakeside.
(16) Khoàn vay ciia Cong ty CO phán Tp doàn Thch Bàn vâi Cong ty CO phân Gch ngOi Thach Bàn
nhäm mic dich bô sung vOn li.ru dng phic vi sin xuãt kinh doanh và khOng có tài sin dam bào.
Khoàn vay bao gOm hal hgp dOng tin dyng sO 06-10/2015 so tiên 1,5 t' dOng cO thôi hn vay tii
06/10/2015 den 06/10/2017,15i suit 9%/nãm và l- lcip dOng tin dyng sO 15-09/2015/HDVV-TBI ngày
15/9/2015 sO lien 6 t dOng, thii han vay tir 15/9/2015 den 15/9/2017. Lâi suit theo lãi suãt Ngãn
hang TMCP Wt Nam Thjnh Vucing;
(17) Khoàn vay ccia COng ty Cophn Thch Bin Sài GOn vâi NgAn hang NOng nghip 'ià Phát tnién
NOng thOn Vit Nam - Chi nhánh Hãi Chàu theo hcrp dông cAp tin dung han müc sO 2001-LA V201500831 ngày 15/6/2015. Tong han müt tin dung di.rçrc cap là 10.500.000.000 dOng. Thai han
hiu li,rc cüa han mc là 12 thing ké tr ngày k' hp dOng. Myc dich vay là bô sung vOn li.ru dng
phyc vu hoat dng sin xuAt kinh doanh cüa Cong ty. Ui suit cho vay tai thai diem k' hgp dông là
7%/nãm, m(rc läi suãt cho vay cu the sC dtrcic ghi trén giAy nhn nq. Phy lyc hp dOng tin dyng so
2001-LAV-20150831 ngày 09/10/2015 diêu chinh tOng murc cap tin dung tOi da là 12.500.000.000
dng, diêu chinh thai hn hiu lirc ccia hgp dOng den hét ngày 15/6/2016, riéng dOi vâi han mirc tin
dyng tang them chi cO hiu hjc den hCt ngày 15/4/2016. Thai han cho vay dOi vOl các khoãn vay
khOng có tài sin dam bAo là khOng qua 6 thing kê tr ngày nhn ng.
(18) Vay các dOi ti.rng khác cüa Cong ty Co phân Tp doàn Thach Bin là các Ca nhân nhm bo sung von
kru dng vOi thôi han 24 tháng, läi suit vay ttr 9,45%/nàm den I 0,5%/nãm và khong cO tài sin dam
bào;
(19) KhoAn vay cüa COng ty C6^ phAn Thach Bin Sal Gôn theo hcip dng tin dyng di.r ng giàm din s
LD427900004 nay 06/10/2014 vai NgAn hang TMCP Sal GOn Thi.rang Tin - Chi Minh Chçi Lou,
so tin vay ban dAu là 320 triu dOng. Myc dich vay: mua xe 0 to tãi, vOl thai han vay 36 thing kC tr
ngày giài ngAn. Khoàn vay dirçc dim bào bang tài sin hInh thânh tir vOn vay;
(20) KhoAn vay các dôi tuqng khác tai Cong ty Co phan Tp doàn Thach Bàn là các cá nhân nhäm bO
sung von luu dng vOl thai han 24 thing, lãi suit vay tr 9,450/o/näm den 10,51/o/näm và khOng cO tài
sin darn bào.
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CONG TY cO PHAN TAP DOAN I

CH BÀN

THUYETMINH BAO CÁO TA! CHU
Các thuyét minh nay là bO phin hqp :hành và

dwcrc dc'c dông th&i v&i Báo cáo tài chinh hçp nhdi kern theo

21. V6NCHUSOHU1J
Von gOp cüa
chü sO' hfru
VND

QOy khic
thuc von chü
sO' hOii
VND

Tai ngiy 01/01/2014

31.533.390.000

Tang trong näm
TrIch tr Ii nhuân
Ui trong nãm
Tang khac
Giãm trong näm
Trich Ip các qu
Chia co tCrc bang tiên

-

-

Ti ngày 31/12/2014

31.533.390.000

-

Chênh tech dánh
giá li tài san
VND

Qu5 (Ian tir phát
trién
VND

Qu dir phông
tãi chInh
VND

LNST chira
phãn phôi
VND

Cng
VND

837.104.207

13.977.931.023

1.032.272.524

(17.626.472.548)

29.754.225.206

-

122.202

129.353.399
129.353.399

(484.297.505)

-

-

(1.900.002.423)
1.415.704.918
751.125.359
162.325.359
588.800.000

(354.821.904)
129.353.399
(1.900.002.423)
1.415.827.120
751.125.359
162.325.359
588.800.000

837.104.207

13.978.053.225

1.161.625.923

(18.861.895.412)

28.648.277.943

(18.861.895.412

28.648.277.943

Phân Ioai 1?i theo Thông
ti.r 200
T?i ngãy 01/01/2015
Tang trong nam
Lâi trong nam
TrIcb Ip các qu'
Tang khác
Giãm trong näm
Chia C6 tCrc
TrIch lap các qu
Tai ngày 31/12/2015

122.202

1.161.625.923

(1.161.625.923)
-

837.104.207

15.139.679.148

-

7.219.074.487
1.477.719.460
5.741.355.027
-

-

-

94.170.000
94.170.000
-

31.533.390.000

94.170.000

837.104.207

22.358.753.635

-

31.533.390.000
-

-

30

-

-

4.599.503.606
2.693.925.9 19
1.905.577.687
2.371.937.825
1.221.600.000
1.150.337.825
(16.634.329.631

11.912.748.093
2.693 .925.9 19
1 .571 .889.460
7.646.932.714
2.37 1.937.825
1.221.600.000
1.150.337.825
38.189.088.211

CONG TY CO PHAN TAP DOAN THACH BÀN
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH HQP NHAT

MAU SO B 09-DN/HN

cac thuyEt minh này/à bôph<in h9p thành và can dwqc d9c dông thai v&i Báo cáo tài chInh hQp nhát kern iheo
Von chü s&h&u

T'1sO
h uu

31/12/2015

31/12/2014

VND

VND

12%
2%
16%
70%

3.893.430.000
598.530.000
5.093.640.000
21.947.790.000

3.893.430.000
598.530.000
5.093.640.000
21.947.790.000

100%

31.533.390.000

31.533.390.000

31/12/2015
VND

01/01/2015
VND

3.153.339
3.153.339
3.153.339

3.153.339
3.153.339
3.153.339

Ong Nguyn The^ Cirang
Ong Phm Düc Ph(i
Ong Nguyen Tr9ng Kiên
Cáccdongkhác
Cong
X

Co, phiu

S krcmg C6 phiêu dang k' phát hành
So krçmg c6 phiéu dA bin ra cOng chUng

- Cdphkuphd thông

22.

S6 krqng C6 phiu thrqc mua 1i
S6 hxcrng C6 phiu dang kru hành
- d phiu p/id thông
- Cd phulu zru däi

-

-

3.153.339
3.153.339

3.153.339
3.153.339

-

-

Mnh giá c6 phiu dang kru hành

10.000

10.000

CHI TIEU NGOAI BANG CAN oOi KE TOAN
Chi tiéu ngoài Ixing can d61
31/12/2015
VND

01/01/2015
VND

51.191,86
81,34

5.320,37
93,82

Nàm 2015
VND

Näm 2014
VND

Doanh thu ban hang
Doanh thu kinh doanh bt dng san
Doanh thu dch vi

270.680.266.921
437.239.688

288.209.438.777
6.637.034.283
2.403.754.040

Cng

271.117.506.609

297.250.227.100

Nãm 2015
VND

Näm 2014
VND

Ngoi t6 các Ioi
-USD
- EUR
23.

DOANH THU

-

Doanh thu vói cãc ben lien quan

46.000.000
20.000.000
112.359.900
160.669.199

Cong ty C6 phAn Thch Bàn Yen Hung
Cong ty C6 phn G6m xây dirng Ba Triu
Cong ty C6 phn Thch Bin Dan Phtrçing
Cong ty C6 phAn Gch ngói Thch Bàn
31

2.111.807.796
40.000.000
138.331.496
702.509.698

CONG TY CO PHAN TAP DOAN THICH BÀN
THUYET M1NH BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT

MAU SO B 09-DN/HN

cac thuyr minh nay lb bphin hQp thành và can du(yc dQc dong thöi vol Báo cáo lài chinh hqp nhdt kern iheo

24. CAC KHOAN CLAM TRU DOANH THU

25.

26.

27.

Nãm 2015
VND

Nàm 2014
VND

Chit khAu thuong mai
Hang ban bj trá 1i

3.287.368.394
2.23 1.937.446

3.820.975.219
2.563.156.311

Cong

5.519.305.840

6.384.131.530

Näm 2015
VND

Närn 2014
VND

Giá von hang ban
Giá v6n hang hóa Bt dng sin
Giávndjchvii
(Hoàn nhp)/ Dr phông giàm giá hang On kho

198.524.199.046
30.487.991
238.166.044

226.720.237.240
2.383.448.215
2.306.208.499
475.798.199

Cong

198.792.853.081

231.885.692.153

Nám 2015
VND

Näm 2014
VND

Uitingri, tin chovay
LAl chênh léch t giá phát sinh

50.256.903
35.885.997

76.711.768
104.378.549

Cong

86.142.900

181.090.317

CIA VON

DOANH THU HOAT DQNG TA! CH!NH

CHI PHi TA! CHINH
Nàm 2015

NAm 2014

VND

LAitién vay
LS do thanh 1 các khoãn du tr tài chInh
L6 chénh léch t) giá phát sinh
IZ chénh 1ch t giá dãnh giá Ii
Chi phi tàichinh khác

11.995.782.696

Cong

12.677.452.245

208.047.809
54.061.532
419.560.208

32

11.911.351.222
200.000.000
157.468.019
534.015.385
12.802.834.626

CONG TV CO PHAN TAP DOAN THACH BÀN
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHENH HQP NHAT

MAU sO B 09-DN/HN

Các ihuyl: minh nay là b5 ph4n hcip thành và coin dwqc dQc ding zhài vol Báo cáo thi chInh hqp nMi kern iheo

28.

CHI PHI HOAT DQNG

Các khoàn chi phi quàn I doanh nghip phát
sinh trong nam
- Chi phi nhân viên quân t
- Chi phi vt lieu quán t
- Chi phi khu hao tài sin dinh
- Chi phi Thu& phi, le phi
• Chi phi dr phông
- Chi phi dch vv mua ngoài và bang tin khác
- Chi phi bang tin We

c6

Các khoãn chi phi ban hang phát sinh trong nA

- Chi phi nhãn vién ban hang
- Chi phi diing c, vt 1iu, bao bI
- Chi phi khu hao tài san c6 djnh
- Chi phi dich vu mua ngoãi
- Chi phi djch vi bang tin khác
Các khoãn ghi giãm chi phi ban hang và
chi phi quãn ly doanh nghip
- Hoàn nhp du phông phãi thu khó dôi
29.

Nàm 2015
VND

Nm 2014
VND

24.472.302.971

21.900.947.456

10.158.347.234
136.919.210
972.558.163
4.365.746.826
631.392.879
6.102.455.125
2.104.883.534

9.072.259.394
124.357.306
497.107.590
4.5 16.768.993
471.811.884
1.802.085.083
5.416.557.206

23.115.719.670
6.190.772.975
1.085.255.545
638.4 16.900
7.3 80.290.377
7.820.983.873

24.471.022.949
5.702.454.422
957.901.493
767.92 1.843
6.340.794.2 16
10.701.950.975

(93.364.894)

-

(93.364.894)

-

)
N"

CHI PHI SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO

Chi phi nguyen lieu, vt lieu
Chi phi nhân cong
Chi phi khAu hao tài sin co^ djnh
Chi phi dir phông
Chi phi djch viz mua ngoài
Chi phi khác bang tin

Nàm 2015
VND

Näm 2014

142.963.426.074
35.684.703.439
8.152.289.778
754.596.786
22.271.348.038
16.900.273.093

196.254.274.695
28.117.672.746
7.432.496.702
105.788.910
15.562.538.604
22.776.643.573

'Pu
Cong
30.

226.726.637.208 270.249.415.230

LA! CO BAN TREN CO PHIEU
Näm 2015
VND

Näm 2014
VND

Lçi nhuân k6 toán sau thu4 thu nhp doanh nghip 2.693.925.919
Lçi nhun phân b6 cho cô dông sO hüu cô phiu phô 2.693.925.919
thông
Cophiéu ph6 thông dang kru hành bInh quãn trong kS'
3.153.339
Läi CO' ban trën cô phitu
854

(1.900.002.423)
(1.900.002.423)

33

3.153.339
(603)

CONG TY CO PHAN TAP DOAN THACH BÀN
THUYET MJNH BAO CÁO TAI CHtNH HQP NHAT

MAU sO B 09-DNIHN

Các thu)41 minh nay là b5phn hop thành và can dtqc dçc ding ihöi voi Báo cáo tat c/iInh hQp nhãt kern theo

31.

sO D1J VA NGHIP VV VI CAC BEN LIEN QUAN
Ong ty có các ben lien quan sau:
Ben lien quan

Môi quan he

Cong ty CP Thch Mn Dan Phisqng
Cong ty CP Xãy lp Thch Bin
Cong ty CP Thch Bin Yen Hung
Cong ty CP Thach Bin Lung San
COng ty CP Fla tang Thch Bin
Cong ty CP Thch Bin DA Nng
Cong ty TNHH BDS Thach bin Lake side
COng ty CP Gach ngói Th?ch bin
COng ty C6 phn gm xây dirng Ba Triu

Cong ty lien két, chiêm 20,44% von diOu le
Cong ty lien két, chiêm 28% von diêu l
Cong ty lien kit, chim 35,52% On diu IC
Cong ty lien kit, chim 33,33% vn diu 1
Cong ty lien kt, chim 20% vOn diCu lé
COng ty lien kit, chim 11% vn diu l
COng ty lien két, chin 26% vn diu Iê
COng ty lien kit, chim 31,39% On diu IC
GOp von dãu tu chim 13,33% vn diêu IC

((

Ngoài các giao dich và thuyêt minh vOl các ben lien quan dâ di.rcic trInh bay a các thuyt minh nêu
trên, COng ty cOn có các giao dich và so du khác vOi ben lien quan nhis sau:
Giao djch vöi ben lien quan

Mua hang
COngty CO phân Gach ngóiThch Bin
COngty CO ph fin Thach Mn Yen Hung
Lãi di vay
COng ty C6 ph&n Gach ngói Thach Bin
Lãi phát sinh
Dãtrálãi

Nàm 2015
VND

Nàm 2014
VND

2.687.363.522
3.014.168.944

7.119.211.052
5.266.056.567

221.174.999

34.410.081
34.410.081

-

Thu nhp cüa Hôi dOng quán trl, Ban giam dc

3.517.327.489

2.709.301.785

S du vói cdc ben flin quan

Phãi thu khác
COng ty C6 phãn Gch ngói Thach Bin
Cong ty C6 phn Thach Bin Yen Hung
Cong ty C6 phn G6m Xây dirng Ba Triu
Cong ty Co^ phn Thch Bin Dan PhuQng
Cong ty Co' phAn xây 1p Thch Bin
Phãi trà ngAn h3n khác
Cong ty C6 phn g6m xây drng Ba Triu
Phài trã dài hn khác
COng ty TNL-I1-1 BAt dng san Thach Bin Lakeside
COng ty Co" phAn Gach ngói Thch Bin
Vay dài han phãi trã
Cong ty CO phAn Gach ngói Thach Bin

34

31/12/2015
VND

01/01/2015
VND

15.506.651.497
1.316.112.500

-

200.000.000
316.112.500
268.098.333
250.000.000
198.660.000

-

22.237.500

52.000.000.000
14.221.174.999

14.000.000.000

7.500.000.000

-

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHJNH HOP NHAT
MAU SO B 09-DN/HN
Các thuyét minh nay là b5 phán hop thành và can dirq'c dQc dông thöi vái Báo cáo tài chinh Izap nhát kern :heo
32. CONG CU TA! CHINH
Quin Iy rüi ro von

Cong ty quãn trj nguOn von nhAm darn bão rang Cong ty Co the vira hoat dng lien tir iC vira tôi da

hOa 1i Ich cUa các cô dông thông qua tôi tiu hOa sO du nguôn von và cOng n.
CAu trOc vn cia Cong ty gm cO các khoãn n thuAn (bao gm các khoãn vay tr& di tin vàc cá
khoãn tLwng throng tiên) và phân von thuc so hUu cüa các cO dông cüa cOng ty me (bao gOm vOn

gop, các qu5 dr trl Va Iqi nhun sau thuê chtra phân phôi).
Cie chinh sách keA toán chü yêu

Chi tit các chinh sách ke^ toán chü yu vi các phi.rong pháp ma Cong ty áp ding (baogm các tiêu
chi dê ghi nhn, Ca sO xác djnh giá tn vã co sO ghi nhn các khoán thu nhp vi chi phi) dôi vi tirng
loi tài sin tài chinh, cong nq tài chinh vi cOng cv v6n duqc trInh bay ti Thuyêt minh so 4 ye chinh
sách ke toán.
Cie loi Ong cy tãi chinh
Giá trj ghi so
VND

6
Giá tri ghi s0
01/01/2015
VND

Tài sin tài chinh
Tin và các khoán tuong dtrcrng tin
Phàithu khách hang và phàithu khác
DAu tu dài han
Tài sin tài chinh khác

14.683.564.986
36.249.186.080
2.700.000.000
226.125.120

4.258.825.507
34.214.115.798
2.700.000.000
226.125.120

Cong

53.858.876.186

41.399.066.425

Các khoãn vay
Phâi trã ngtthi ban vi phãi trà khác
Chi phi phãi trã

263.911.862.537
107.442.055.308
3.994.063.867

119.904.747.302
63.495.436.953
2.423.542.269

Cong

375.347.981.712

185.823.726.524

31/12/2015

Cong nç tài chinh

C6n& ty chua dánh giá giá tri hcip l' cüa tài sin tài chinh và Cong nçi tãi chinh tai ngày két thic niên
do kê toán do Thông Ui 210 cOng nhi.r các quy djnh hin hãnh chua cO huOng dn cv the ye vic xác

dlnh giá trj hçip l cCia các tài sin tái chinh vA Cong ng tài chinh. Thông tir 210 yeu cáu áp dvng
Chun mrc báo cáo tài chinh Qu6c te ye vic trInh bay báo cáo tài chinh và thuyêt minh thông tin
dOi vOi cong cv tài chinh nhtmg không dua ra huOng dn tLrong throng cho vic dánh giá và ghi nhn
cong cv tài chInh baogOm cá áp dvng giá tn hcip I, nhAm phO hcip vOi Chuân mrc báo cáo tài chInh

Quôc t&
Mçic tiCu quãn 12 rüi ro tài chinh
RUi ro tài chinh bao gm rOi ro thi truOng (bao

f

o"m rOi ro t

ia, rOi ro IAi suit và rüi ro yE giá), rUi

ro tin dvng, rOi ro thanh khoãn và rOi ro lâi suat cUa dOng tiên. Cong ty khOng thrc hin các bin
pháp phOng ngra các rüi ro nay do thiEu thj trtrOng mua các Ong cv tài chinh nay.

ROi ro thi truOng
Hot dng kinh doanh cUa Cong ty se chO yéu chju rüi ro khi cO sr thay dôi yE t' giá h6i doái và lAi

suit. Cong ty không thrc hin các bin pháp phOng ngra rOi ro nay do thieu thj truOng mua các
cong cv tài chinh.
35
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•

CONG TY cO PHAN TAP DOAN TH3CH BÀN
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT
MAU SO B
(ác ihuyéi nun/i này/à bô p/z<in hQp thành và con du-or dQc ding thai vói Báo cáo tài chinh hQp nht ken, theo
Quan ly rut ro ty g:a

•

Cong ty thiic hin mot so các giao dch có gôc ngoi t, theo dO, Cong ty së chiu rCii ro khi cO bin
dng ye t' giá. Cong ty khong thirc hin bin pháp dam bão do thiCu thj trtrOng mua các cong ciii tãi
chinh nay.

Gia trj ghi so ciia các tài sin bang tién và cOng na bang tiên co' go-'c ngoi t8 ti thai diem cui narn
nhusau:

•
•
•
•

•

•

•

USD
EUR

Tài sin
31/12/2015
VND
2.277.342.652
1.988.437

2.898.592.042
2.386.623

.. .

Quán1jrzirolâisuit

Cong no
31/12/2015
31/12/2014
VM)
VND

31/12/2014
VND

4.575.620.101
446.628.420

2.081.730.200

-

.

Cong ty chu rui ro Iâi suit trong yeu phat sinh ti.r cac khoan vay ch u lai suat dâ ducic ky ket. Cong
ty chju rOi ro lãi suit khi Cong ty vay von theo lâi suit thà nôi và lãi suât cô dlnh. Rüi ro nay Se do
Cong ty quãn tri bang cách duy tri ô mCrc do hçip
các khoán vay Iãi suât cO djnh và lãi suit thà
fbi.

l

Qu6n1jrüirovJgia

U

Cong ty c6 rüi ro ve^ giá hang hóa do thrc hin mua mot s6 1oi hang hóa nhAt djnh. Cong ty quàn I'
rii ro ye giá hang hOa thông qua vic theo dOi chat chê thông tin và tInh hmnh cO lien quan cQa thj
truäng hang hóa nhäm quàn 1' th&i diem mua hang và bàn hang. Cong ty chi.ra sir dung các cong cv
tài chinh phái sinh dam bão dé phOng ngra các rii ro ye giá hang hóa.
Rüi ro tin ding

n

•

Rüi ro tin dung xáy ra khi mot khách hang hoc dôi tác khOng dáp Crng dtrqc các nghia vi trong hqp
dông din den cãc ton that tài chinh cho Cong ty. Cong ty có chinh sách tin ding phO hp và thuOng
xuyên theo dOi tInh hInh dê dánh giá xem Cong ty có chju rCii ro tin dung hay không. COng ty dA áp
dung quy djnh ti Thông tLr sO 228/200911'T-BTC do Bo Tài chinh ban hành ngày 07/12/2009 dé
trich lp du phang cho các khoàn phài thu qua h?n. Theo dO, mrc trich lp dir phOng nçi phai thu
khó dôi tai ngày 31/12/2015 là 1.906.767.887 dong (ti ngày 31/12/2014 là 1.368.739.902 dong).
Rüi ro thanh khoãn

•
•
•
•

Cong ty quân 1 rüi ro thanh khoàn thông qua vic duy tri mot lun tin và các khoãn tlrang throng
tiên phO hcrp và các khoàn vay ô mCrc ma Ban Giárn dôc cho là dü dê dáp (mg nhu câu ho?t dng
Cong ty nhàm giãm thiêu ành huông cOa nhOng biên dng ye luông tiên.
Bang di.rài dày trInh bay chi tit các mtrc dáo h?n theo hcrp dng cOn lai d6i vài cong nor tài chinh
phi phái sinh và th&i han thanh toán nhi.rdà duc thOa thun, dra trén dông tiên chisa chiêt khâu cüa
cOng no, tài chinh tinh theo ngày sam nhât ma Cong ty phài trà. DOng tién lài dOi vOi lãi suit thã nbi,
so tién chra chiêt khâu dtrcrc bat nguOn theo dLr&ng cong lAi suit tai cuOi kS' U toán.

a
a

•
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CONG TV CO PHAN TiP DOAN THICH BAN
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT

MAU sO B 09-DN/HN

(ác thuyEi minh này/à b5p/i$n hcxp t/thnh và can dwçxc dc dông th&i vái Báo cáo iài chinh hcip nhái kern theo

Drói I nãm
VND

Trên I nãm
VND

Tong
VND

Tai 31/12/2015

Các khoán vay
Phãi trá ngix&i ban và phài trã khác
Chi phi phái Ira

126.521.047.892 137.390.814.645 263.911.862.537
39.394.664.622 68.047.390.686 107.442.055.308
3.994.063.867
3.994.063.867

Ti 31/12/2014
Các khoàn vay
Phái trá ngtrai ban vi phãi trã khác
Chi phi phài trá

88.101.953.750
8.942.693.653
44.092.368.184 19.403.068.769
2.423.542.269
-

97.044.647.403
63.495.436.953
2.423.542.269

Bang sau day trinh bay chi tit mCrc dáo hn cho W san tài chinh phi phái sinh. Bang duqc lap trén
Ca sâ mCrc dáo hn theo hcxp dOng ch.ra chiêt kháu cüa tài sin tài chinh gôm Iâi tir các tài sin do, nêu
cO. Vic trinh bay thông tin tài sin tài chinh phi phái sinh là can thiét dê hiêu dtrcic vic quãn l rCii
ro thanh khoàn cCia Cong ty khi tInh thanh khoàn dLrcic quãn ly trén Ca sdr cong nç và tài sin thuân.
DUOl I nAm
VND

Trên I nAm
VND

Tng
VND

Tai 31/12/2015

Tién và các khoãn t.rong dtrong tin 14.683.564.986
Phàithu khách hàngvaphãithu khác 36.249.186.080
Du tir dài han

2.700.000.000

14.683.564.986
36.249.186.080
2.700.000.000

Ti 31/12/2014

Tin vi các khoàn ttrang ducmg tién
Phài thu khách hang và phãi thu khá
Dâu ttr dài han
Tàisãn tàichinh khác
33.

4.258.825.507
34.214.115.798

-

2.700.000.000
226.125.120

4.258.825.507
34.214.115.798
2.700.000.000
226.125.120

THONG TIN BO SUNG
Thrc hin chü trtrang cia UBND thành pho^ Ha Ni ye vic di d&i các Nhà may sin xut ra khOi
thành ph6 theo cOng van so 297/UB-CN ngày 23/01/2006, Cong ty hin dang thrc hin di d&i nhà
may len dja diem mâi ti huyn Yen Dung, tinh Bic Giang, di1r kien hoàn thành truàc ngày
31/12/2016. Khu dat tai to 4 Thach Bin sê &rcrc chuyên dôi mic dIch scr di,ing sang xây drng khu
nhà a. Ngay 18/07/2014, UBND thành phO Ha Ni dã ban hãnh quyêt djnh sO 3838/QD-UBND ye
vic phé duyt Quy hoach chi tiOt khu nhà ô Thach Bin Lakeside, t l 1/500 tai ph.r&ng Thach
Bàn, qun Long Biên, thành phô Ha Ni.

34.

Sif KIN PHAT SINH SAU NGAY KET THUC NIEN DO ICE TOAN
Không cO si,r kiin bAt thi.rmg nào xày ra sau ngày kt thic niên dO k toán lam ãnh huâng dAn tInh
hInh tài chinh va hoat dng cüa Cong ty can thiAt phãi diêu chinh hoc trinh bay trén Báo cáo tai
chinh cho näm tài chinh kêt thüc ngày 31/12/2015.

35. so LIEU SO SANH
Nhtr dã trinh bay tai ThuyAt minh so 02, kA Ur ngày 01/01/2015, Cong ty dl áp dung Thông ttr s6
202/2014/TT-BTC do BO Tài chinh ban hành ngày 22 thán 12 nAm 2014 ("Thông ttr 202"), htràng
dn phixcrng pháp lp va trinh bay báo cáo tài chinh hçp nht. Theo do, mot s6 s 1iu cüa Bang can
dM kA toán hcip nhât tai ngay 01/01/2015, Báo cáo kAt qua hoat dOng kinh doanh hcip nhât và Báo
cáo hxu chuyOn tiên t8 hcip nhât cho nAm tài chinh kAt thüc ngày 31/12/2014 (cho mic dich so sánh)
dã duçc phán loi 1ai de cO the so sánh duqc vài s6 Iiu t.rang ing cüa báo cáo tài chinh hcrp nhâtkAt
thic ngày 31/12/2015.
37
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CONG TY CO PHAN TALP DOAN THACH BAN
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH HOP NHAT

MAU SO B 09-DN/HN

Các thziyêt ininh nay là b3 phn hap thành và can thrçic d9c dông thöi vóf Báo cao t6i chInh hap nhát kèni theo

Bang can di keA toán

MAsô

31/12/2014
VND

01/01/2015
VND

Anh htrông
VND

Tài san
Dãu tir nAm gia den ngãy dáo
han
Phãi thu ye cho vay ngn han
Phài thu ngn han khác
Tài san thiCu chä xr 1)2
Chi phi trà truàc ngan han
Tãi san ngn han khác
Phài thu dài han khác
Chi phi trâ tnràc dài han
Tài san dài han khác
Hang ton kho
Chi phi sin kinh doanh d& dang
dài han

123
135
136
139
151
155
216
261
268
141

4.550.000.000

4.575.571.987
4.609.810.371
4.733.400.652
416.04 1.261
226. 125. 120
79.315.859.022

241

Cong

98.426.808.413

(4.550.000.000)
4.754.000.000
8.350.174.408
754.798.231
4.344.810.371
226. 125. 120
681.04 1.261
77.815.108.590
1.500.750.432

4.754.000.000
3.774.602.421
754.798.231
(265.000.000)
(4.733.400.652)
226. 125. 120
265.000.000
(226.125.120)
(1.500.750.432)
1.500.750.432

98.426.808.413

Ngun v6n
QUy dAu tu phát trién
Qüy dir phàng tài chInh
Cong

417
418

13.978.053.225
1.161.625.923
15.139.679.148
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