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CONG TY CO PHAN VICEM THUONG M1 XI MANG 

BANG CAN DO! ICE TOAN 
Tai ngày 30 tháng 9 nm 2016 

MAU SO BOl - DN 
Don vi tInh: VND 

Ma Thuyêt 
CHI TIEU s6 miiih 30/09/2016 01/01/2016 

A - TA! SAN NGAN HN 100 158.179.976.731 137.896.698.509 
I. Tin và cäc khoãn ttrong throng tin 110 5 45.579.834.380 53.072.727.541 
1. Tin 111 35.579.834.380 43.072.727.541 
2. Các khoân ttwng duang ti&n 112 10.000.000.000 10.000.000.000 

Ill. Các khoãn phãi thu ngn han 130 104.061.025.566 72.184.598.124 
1. Phãi thu ngân hn cUa khãch hang 131 6 129.627.231.002 101.113.452.220 
2. Ira trixâc cho ngri ban ngân hp 132 8.824.496.408 10.521.766.244 
3. Phãi thu ngân hp khãc 136 7 7.272.256.798 648.474.313 
4. Dr phông phãi thu ng.n han khO dôi 137 8 (41.662.958.642) (40.099.094.653) 

IV. HAng tn kho 140 9 8.387.765.578 12.639.372.844 
1. Ming tnkho 141 8.387.765.578 12.639.372.844 
2. Dir phOng giAm giá hang tn kho 149 - - 
V. TAi sin ngn han khác 150 151.351.207 - 
3. Thug vA các khoAn khác phAi thu NhA nuàc 153 151.351.207 - 
B - TA! SAN DAI H4.N 200 4.545.768.614 5.138.396.424 

H. TAi sin c6 dinh 220 3.154.269.551 3.862.997.361 
1. Tài sin c6 djnh hthi hinh 221 11 2.974.269.551 3.682.997.361 

- Nguyen giá 222 18.270.509.710 18.901.242.822 
- Giá tr/ hao mon 1uj7ke 223 (15.296.240.159) (15.218.245.461) 

2. TM sAn c6 djrih vô hInh 227 12 180.000.000 180.000.000 
-Nguyen giá 228 315.000.000 315.000.000 
- Giá trj hao mOn lu5 IcE 229 (135.000.000) (135.000.000) 

IV. Tài sin der dang dAi han 240 1.391.499.063 1.275.399.063 
1. Chi phi xAy dirng ca bAn dâ dang 242 10 1.391.499.063 1.275.399.063 

TONG CQNG TA! SAN 270 162.725.745.345 143.035.094.933 



CONG TYCO PHAN VICEM THUONG MM XI MANG 

BANG CAN DOI icE lOAN (Tip theo) 
Tai ngày 30 thang 9 näm 2016 

MAU SO BOl - DN 
Don vi tinh. VND 

Ma Thuyt 
CIII TIEU so minh 30/09/2016 01/01/2016 

C - NV PHAI TRA 300 69.442.539.406 52.925.837.692 

I. Ncr ngn hn 310 67.387.428.044 50.881.237.692 
1. Phãitrãngi.räibanng.nhn 311 14 57.406.561.120 39.394.853.884 
2. Ngu6i mua trA tin tri.ràc ng.n hn 312 1.115.185.351 684.643.290 
3. Thuêvàcác khoãnphãi npNhànuâc 313 15 1.155.926.548 1.642.992.313 
4. Phãi trã ngl.ri lao dng 314 4.533.419.442 5.136.505.371 
5. Chi phi pháitrángnhn 315 16 1.436.839.172 3.526.217.769 
6. Phãitrãngânhnkhác 319 17 681.690.638 496.025.065 
7 Qu5 khen thi.rng, phüc Ii 322 1.057.805.773 - 
II. Ncrdiban 330 2.055.111.362 2.044.600.000 
1. Phãitrãdàihankhãc 337 17 2.055.111.362 2.044.600.000 
D - VON CHU sO HUU 400 93.283.205.939 90.109.257.241 

I. Von chü s& hüu 410 18 93.283.205.939 90.109.257.241 
1. Von gópcCachüsàh0u 411 60.000.000.000 60.000.000.000 

- Cophiluphô thông có quyn bie2u quyJt 411a 60.000.000.000 60.000.000.000 
2. Qu5 dâu tr phát trin 418 22.090.195.705 16.022.338.542 

3. Quy khdc thu6c v o^n ch6 s& hCru 420 3.252.394.869 3,252.394.869 
4. Linhunsauthuchi.raphânphôi 421 7.940.615.365 10.834.523.830 

- LNST c/nra phán phdi liy ke din cuái Ic)> 421a - 3.662.675.509 
trithc 
- LNST c/nra phdn phói Ic)> nay 421 b 7.940.615.365 7.171.848.321 

TONG CONG NGUON VON 440 162.725.745.345 143.035.094.933 

Ha Nçii, ngày 20 thông 10 nà,n 201 

Ngu'ôi Ip 	 Kel  toãn trtr&ng 	 'm dc 

/tCONGn' 
CO PHAN 

THUONG M .  
X1 MANG 

cv1Mb 

Dng Thành Cong 
	 Van Quang Dfrc 

	 Ihrc Lu'u 
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CONG TY CO PHAN VICEM THU'ONG MJJ XI MANG 

BAO CÁO KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH 
Qu' 2 näm 2016 

CHI TIEU 	MA Thuyh 	Qu 3 nAm 	Qu 3 nAm 	9 tháng dAu 
so 	minh 	2016 	 2015 	nAm 2016 

MAU SO B02- DN 
Dctnvi tin h: VND 

9 thAng dAu 
nAm 2015 

1. Doanh thu ban hàngvA 01 20 353.765.553.337 302.536.312.942 901.125.290.460 757.524.633.116 
cung cap djch vu 

2. Các khoãn giArn trr doanh 02 21 12.548.243.069 4.075.641.068 25.97 1.147.894 11.564.523.057 
thu 

3. Doanh thu thun N,e^ ban 10 341.217.310.268 298.460.671.874 875.154.142.566 745.960.110.059 
hAng vA cung cAp dlch  vu 

4. Giá v6n hang ban ii 22 333.170.337.842 285.362.592.031 847.910.556.881 717.851.317.076 

5. Li nhun gp ve^ bAn 20 8.046.972.426 13.098.079.843 27.243.585.685 28.108.792.983 
hang vA cung cp dch vy 

6. Doanh thu hot dOng  tAi 21 23 800.150.895 1.009.038.045 2.305.391.607 2.686.522.417 
chinh 

7. Chi phi tài chinh 22 - - - - 

- Trong do: Chi phi Idi 23 - - - - 
vay 

8. Chi phi ban hang 25 24 3.303.831.837 4.240.755.851 12.083.403.661 10.936.342.812 

9. Chi phi quãn 1 	doanh 26 24 4.221.813.590 7.609.255.976 12.353.128.674 14.971.839.807 
nghip 

10 Lçi nhun thun tLr hot 30 1.321.477.894 2.257.106.061 5.112.444.957 4.887.132.781 
dng kinh doanh 

Thu nhâp khác 31 25 4.172.309.341 3.048.713.602 9.781.621.019 3.767.059.151 

12 Chi phi khác 32 26 3.340.203.047 2.678.360.137 4.944.546.769 2.721.671.137 

13 Lçi nhun khAc 40 832.106.294 370.353.465 4.837.074.250 1.045.388.014 

14 Tong lçri nhun kê toAn 50 2.153.584.188 2.627.459.526 9.949.519.207 5.932.520.795 

ti&c thud 

15 Chi phi thu6 ThTDN hin 51 27 436.516.838 585.301.096 2.008.903.842 1.329.574.575 
hAnh 

16 Chi phi thuê TNDN hoAn 52 - - 
1i - - 

17 Lqi nhun sau thu 	thu 60 1.717.067.350 2.042.158.430 7.940.615.365 4.602.946.220 

nhp doanh nghip 
18 LAi co' bin trén c6 phiu 70 286 340 1.323 767 

19 Lãi suy 	giãm trên 	co 71 286 340 1.323 767 

phiu 

NgtrM lp 

Ha N6i, ngày 20 tháng 10 nãm 2016 

Ke toán trtrOng 	 in doe 

/4 CONGTY 
COPHAN 

THLJCNGM. * 
MANG 

Van Quang Due 	 go Düc Lun DIng Thành Cong 
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CONG TY CO PHAN VICEM THU'cNG MA! XI MANG 

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN T 
(Theophuvngpháp gián tiép) 

Cho näm tài chInh kêt thüc ngãy 30/9/2016 
MAU SO B03 - DN 

Don vi tInh: VND 

CHI TIEU Ma 9 tháng du näm 9 tháng 1u näm 
so 2016 2015 

I. LUU CHUYEN TIEN TUHOAT DQNG KINH DOANH 

1. Lçi nhun truüc thud 01 9.949.519.207 5.932.520.795 
2. Diu chinh cho các khoän 

- KhAu hao TSCD và BDSDT 02 385.7 15.896 408.893.851 
- Cäc khoãn dvphang 03 1.563.863.989 4.802.158.719 
- Lai, 1tfrhoat dngdAutr 05 (1.157.707.031) (888.558.217) 

3. 
c1ng 	kinh 	doanh 	truOc 

08 10.741.392.061 10.255.015.148 

- Thng, giãm các khoãn phãi thu 09 (29.789.587.152) (32.462.896.064) 

- Tang, giãm hang ton kho 10 4.25 1.607.266 (5.552.587.959) 

- Tang, giãm các khoan phãi trã (Không ke Iai vay 
11 12.738.179.471 (15.286.205.905) 

phai tra, thue thu nhp doanh nghiçp phai nçp) 

- Thud thu nhp doanh nghip da nOp 15 (2.288.187.372) (1.012.460.000) 

- Tin chi khác cho boat dng kinh doanh 17 (708.860.894) (277.500.000) 

Luu chu)n tin thun tr hot dng kinh doanh 20 (5.055.456.620) (44.336.634.780) 

II. LIYU CHUYEN TIEN Ti'S HOiiT DQNG DAU TV 

1. Tin chi d6 mua sam, xây dung TSCD và cac tài san 21 (116.100.000) - 
dãi han  khác 

2. Tin thu tir thanh 1, nhi.rcmg ban TSCD Va các tài 
22 

(3.479.043.572) - 
san 

7. Tién thu lai cho vay, c06  ttrc Va lçi nhuan di.rçic chia 27 1.157.707.031 888.558.217 

Luu chuyn tin thun tu hot dng dAu tu 30 (2.437.436.541) 888.558.217 

III. LIXU CHUYEN TIEN TI'S HOiST DQNG TA! CH!NH 

1. C6 tlrc, 1çi nhun dd trá cho chU sâ hüu 36 - (3.000.000.000) 

Luu chuyên tin thun tfr hot ang tài chInh 40 - (3.000.000.000) 

Lu'u chuyên tiên thun trong näm 50 (7.492.893.161) (46.448.076.563) 

Tin và twong duong tin du näm 60 53.072.727.541 76.658.483.562 

Anh hr&ng cüa thay di t giã ngoi te 61 - - 
Tien và tuong duong tin cu 6i nm 70 45.579.834.380 30.210.406.999 

Ha N61, ngày 20 tháng 10 nàin 2016 

Ngtrôi Ip K
A e toán tnröiig Giám dc 

0010569 

COPHAN 
V1('IM JLJWI 

\ TH1JYNG M. 
X1 MANG 

Ngô IXrc Luu 

 

DngThànhCông Van Quang Dü'c 
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CONG TY CO PHAN VICEM THUOTG MIJ XI MANG 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 	 MAU SO B09a - DN 
C'ác thuy&'t rninh nay là mot b phn hp rhành và cn dLcQ'c dc dng thôi vái bdo cáo tài chinh kern theo 

1. DAC DIEM HOAT BONG CUA DOANH NGHIP 

HInh thüc s& hthi v6n 

Cong ty Co^ phAn Vicem Thucrng mi Xi mäng hot dng theo GiAy chüng nhn dang k doanh nghip 
so ngày 02/07/2007 và Giy chrng nh.n däng k doanh nghip thay dOi Ian thtr 7 ngày 04/04/2016. 

Von diu l là 60.000.000.000 VND, mênh giá co^ ph.n là 10.000 VND. C6 phiu cüa Cong ty ducc 
niêm yet và giao djch trén Sä giao djch Chthig khoán Ha Ni vài ma cô phiêu là TMX. 

Ngành nghel kinh doanh và hoyt dng chInh 

• Cung frng và cjuãn 1 ngun lao dng; 

• Dai 1 du lich; 

• Ban buôn nông, lam san nguyen lieu  (trr g, tre, ntra) và dng 4t song; 

• Buôn ban thirc phm. 

• Ban buôn chuyên doanh khác chua duc phân vào dâu; kinh doanh 4t tir, thiOt bj, phii tüng, ph 

gia, bao bi (phiic vu san xut xi mäng, dan dung và cong nghip); 

• Nhà hang và các djch vu an ung phc vii luu dng; 

• Kinh doanh các mat  hang din tCr, din may, din 1nh, ôtô, xe may, xe dp; 

• Ban lé lwmg thrc, thijc pMm, W ung, thuc lá, thu& lao chim t9 tr9ng iOn trong các cira 

hang kinh doanh thng hçip; 

• Ban buôn may móc, thit bj và phi thng may khác; 

• Bàn buôn thit bj và Iinh kin din tir, vin thông; 

• Bàn buOn ô to và xe cO dng ccr khác; 

• Bàn buOn vt 1iu, thit bj lap dat  khac trong xây dipg; 

• Xây drng cong trInh k5 thut dan dicing khác; 

• Kinh doanh bt Ong san, quyên scr dung dt thuc chU sO h0-u, chü si:r diing hoac  di thuê; 

• Hot dng vui chcri giài trI khác chixa ducic phân vào dâu; 

• Vn tãi hành khách di.rOng bO khác; 

• Vn tãi hành khách yen bin và vin duang; 

• Hoat Ong djch vu hO7  trci kinh doanh khác cOn Iai  chua dirge phân vào dâu. 

Chu kS'  san xut, kinh doanh thông thxOng 

Chu kS'  san xuât, kinh doanh thông thirOng cüa Cong ty dirge thirc hin trong th6i gian khOng qua 12 
tháng. 
Can trüc Ong ty 

Tru sO chInh cUa Cong ty dat  tai s6 348 Giãi phóng, Phuong Lit, Thanh Xuân, Ha Ni 

Hoit dng kinh 
Don vi tryc thuc 	 Dja chi 	doanh chInli 

Chi nhánh Thai Nguyen S6 56, ThrOng Phü Xá, To^ 15, PhuOng Phü Xá, 	Ban xi mang 
TP. Thai Nguyen, Tinh Thai Nguyen 

Thuyt minh ve khã näng so sánh thông tin trên báo cào tai chInh 

Ngày 22/12/2014, B 0̂ Tài chInh dd ban hành Thông tix s 05  200/2014/TT-BTC ("Thông tir 200") huOng 
dn chê Q ke toàn cho doanh ng1iip. Thông tir nay eO hiu 1irc cho näm tài chInh bat dâu vào hoac  sau 
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CONG TY CO PHAN VICEM THU'NG MAI XI MANG 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHfNH 	 MAU sO B09a - DN 
Các ihuyét minh nay là fl1t bphan h7p thành vi cn duc dQc dng thai v&i bOo cáo tài chInh kern theo 

ngày 01/01/2015. Thong ttx 200 thay the^ cho các quy dnh v Che^ d6 ke^ toán doanh nghip ban hành 
theo Quyêt djnh so 15/2006/QD-BTC ngãy 20/3/2006 và Thông tir so 244/2009/TT-BTC ngày 
31/12/2009 cüa Bô Tài chInh. Ban Giám d6c dã ap diing Thông tu 200 trong vic lp va trInh bay báo 
cáo tài chInh nãm tài chInh 2015. Theo dO, môt s6' 	1iu dau nãm trên Bang can dôi kê toán dixc 
phân loai Iai nhäm dam bão cO the so sánh duac vài so 1iu tuang un g cuOi nãm phii hQp v6i huàng 
dan ti Thông tu so 200/2014/TT-BTC. 

2. NIEN DO KE TOAN, DUN VI TIEN TC sU' DUNG TRONG KE TOAN 

Niên d0̂ ke^ toán 

Niên d6 ke^ toán cUa Cong ty b.t du t ngày 01 tháng 01 và kt thüc vào ngày 31 tháng 12 nãrn duang 
1ch. 

Dom vi tin tV̂  s& dyng trong ke^ toán: Dng Vit Nam (VND) 

3. CHUAN MVC  VA CHE DQ KE TOAN AP DUNG 

Báo cáo tài chinh duçc trInh bay bang Dng Vit Nam (VND), dugc lp dya trên các nguyen täc kê 
toán phü hop vâi quy djnh cüa Che^ d6 ke^ toán doanh nghip ban hành tai  Thông tu so 200/2014/TT-
BTC ngày 22/12/2014 cüa B ô  Tài chinh, Chu.n mrc U toán Vit Nam và các quy djnh pháp 1' có lien 
quan dn vic lp và trInh bay báo cáo tài chInh. 

4. TOM TAT CAC CH!NH SACH KE TOAN CHU YEU 

Co s& Ip báo cáo tài chInh 

Báo cáo tài chInh di.rçc lp trên co sv U toán dn tIch (trt'r mt so^ thông tin lien quan dn h.ru chuyn 
tiên t), theo nguyen täc giá gôc, dira trên giã thit hoat  dng lien tiic. 

U'&c tInh k toán 

Viêc lap báo cáo tài chInh tuân thU theo các ChuAn mrc k toán Vit Nam, Ch d k toán doanh 
nghip 'va các quy djnh pháp 1' có lien quan den vic lp va trinh bay báo cáo tài chInh yêu câu Ban 
Giám dOc phãi cO nhU'ng u'àc tInh và giã djnh ãnh huO'ng dn s6 1iu báo cáo  ye cong nç, tài san  và vic 
trInh bay các khoãn cong n và tài san tim tang tai  ngày Ip báo cáo tai chinh cüng nhu các s 1iu báo 
cáo ye doanh thu và chi phi trong su6t näm tai chInh. Kt qua hoat dng kinh doanh t1c tê cO the khác 
vâi các uâc tinh, giã djnh d.t ra. 
Tin và các khoãn ttro'ng duo'ng tin 

Tin phan ánh toàn b6 s0^ tin hin cO cUa COng ty tai  ngay kt thUc niên d6 ke^ toán, bao gôm tiên met, 
ti 8n gUi ngân hang khong kS' han và tin dang chuyên. 

Các khoãn tuong ducmg tin phãn ánh các khoan dAu tu ng.n han  cO thai han  thu hi không qua 03 
tháng kê tir ngày dAu tix cO kha näng chuyn di de^ dàng thành mtt lu9Tlg tién xác djnh và khOng cO rUi 
ro trong vic chuyên dOi thanh tiên tai  thOi diem báo cáo, discc ghi nhn phU hgp vâi quy djnh cUa 
chuân mvc U toán Vit Nam s6 24 - Báo cáo li.ru chuyn tiên t. 

Các khoãn phãi thu và dtr phOng phãi thu khO dOi 

Các khoãn phãi thu duc theo dOi chi tit theo k' han  gc, k' han  cOn li tai  thai dirn báo cáo, d6i 
tung phái thu, loai nguyen t phai thu và các yu t6 khác theo nhu câu quán 1 cUa Cong ty. Vic phân 
loai các khoàn phãi thu là phãi thu khách hang, phãi thu ni bO,  phãi thu khác duc thijc hin theo 
nguyen tAc: 
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CONG TY CO PHAN VICEM THU'OG M31 xi MANG 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH1NH 	 MAU sO B09a - DN 
Các thuyêt mi,ih nay là rn5t bi3phn hcip thành và cn thtçrc dcc c17g thói v&i bdo cáo tat chinh kè,n theo 

- Phãi thu cüa khãch hang gm các khoãn phãi thu mang tInh thiiang mai  phát sinh tir giao djch cO 
tInh chat mua - ban, bao gôm cá các khoãn phãi thu ve^ tién ban hang, xuât khâu by thác cho dan vi 
khác; 

- Phãi thu khác g6m cãc khoán phãi thu không có tInh thuang mi, không lien quan dn giao djch 
mua - ban, bao gôm: Phâi thu ye 1i cho vay, lãî tiên gCri; các khoãn dâ chi h; các khoán ben nhn 
iy thác xuât khâu phãi thu h cho ben giao y thc; phãi thu ye tiên pht, bôi thxOg; các khoãn  

tam irng; cam cô, k' crçic, k quy, cho mrçn tài san... 

Cong ty can cir kS' han cOn  1ai tai thyi dim báo cáo ctia các khoãn phài thu de^ phân loai là phãi thu dài 
hn hoc ngan han. 

Các khoãn phãi thu thrac ghi nhn không visçYt qua giá trj cO the^ thu Mi. Dtr phOng phài thu khó dOi 
duc trIch lp cho nhthig khoãn phãi thu dA qua hn thanh toán tir trên sáu tháng trâ len, hoc các 
khoãn phãi thu ma ngui nçi khO có kha näng thanh toán do bj giãi the, phá san hay các khó khän flro'ng 
tu phü hçp vâi quy djnh tai  Thông tii so 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 cüa B6 Tài chInh và Chê 
Q kê toán doanh nghip hin hành. 

Hang tn kho 

Hang thn kho thrçxc xác djnh trén co sâ giá thp hcm giiia giá g6c và giá tri thun có the thi7rc hin 
di.rcic. Giá gOc hang ton kho bao gm chi phi mua, chi phi cM bin và các chi phi lien quan trirc tiêp 
khác phát sinh de^ cO duçic hang tn kho a dja dim và trng thai hin tai. Giá gôc cüa hang ton kho 
dugc xác djnh theo phi.rang pháp bInh quân gia quyn. Giá trj thuân có the thirc hin thrçc &rcxc xãc 
djnh bang giá ban iiàc tInh trir các chi phi de^ hoàn thành, chi phi tiêp thj, ban hang và phân phôi phát 
sinh. Hang ton kho &rc hach  toán theo phuong pháp ké khai thi.r&ng xuyên. 

Dir phOng giãrn giá hang tn kho là s chênh Ich giUa giá gc cCia hang ton kho Ian han giá trj thuân 
cO th thtrc hin duc cüa chüng tai  ngày kêt thüc nien c16 kê toan, dixçic trIch 1p phi hap vài quy djnh 
tai Thông ti.r so 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 c0a B6 Tài chinh. 

Tài san co"' dlnh  hcru hInh và khu hao 

Tài san cO^ djnh hu hInh duc trInh bay theo nguyen giá trir giá trj hao mOn lUy kê. Nguyen giá tài san 
co djnh hru hInh bao gôrn giá mua yà toàn bo các chi phi khác lien quan true tiêp den vic thra tài san 
vào trng thai sn sang st'r diing. Nguyen giá tài san cO djnh hru hInh do tr lam, tir xây drng bao gôm 
chi phi xây dirng, chi phi san xuât thirc te phát sinh cong chi phi lap dt và chy thO. 

Các chi phi phát sinh sau ghi nhn ban dAu thrçic ghi tang nguyen giá cüa tài san nu chüng thirc sij cãi 
thin trng thai hin tai  so vôi trng thai tiêu chuân ban dau cüa tài san do, nh.r: 

- 	Thay di bo phn cUa tai san cO^ djnh hu hInh lam tang thOi gian si'r ding htiu Ich, hoc lam 
tang cong suát sir ding cüa chüng; hoc 

- 	Cài tin b6^ ph.n cüa tài san c6 djnh htiu hInh lam tang dáng ke^ chit krcmg san ph.m san xuAt ra; 
ho äc 

- 	Ap dung quy trInh cong ngh san xu.t mOi lam giãm chi phi hoat dng cüa tài san so vói truOc. 

Các chi phi phát sinh de^ sCra chtta, bão throng nhAm mvc  dIch khôi phc ho.c duy trI khã nang dern 1i 
lçri Ich kinh tê  cüa tài san theo trng thai hoat  dng tiêu chuân ban dàu, khOng thOa man mt trong các 
diu kin trên, duc ghi nhn vào chi phi san xuât, kinh doanh trong ks'. 



CONG TY CO PHAN VICEM THIUONG MI XI MANG 

TI-IUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH 	 MAU SO,  B09a - DN 
Các zhuyet mini? nay là mt bphán hop thành và cdn duçrc dQc dong zh&i vái báo cáo tài chInh kern theo 

Tài san cÔ djnh du'çic khu hao theo phuung phãp disäng thâng di;ra trén thai gian sü di;irig uOc tInh cüa 
tài san phi hcp vài khung khu hao quy djnh tai Thông tu s6 45/20 13/TT-BTC ngày 25/4/2013 cUa B 
Tài chInh. Thai gian khAu hao ci;i the cUa cac 1oi tài san cO^ djnh nhis sau: 

Nm 
Nhà cCra vat kin trüc 	 10 - 50 
Phi.rang tin vn tãi, truyên dn 	 3-8 
Thiêt bj quãn 1 
	

3-6 

Chi phi xây dyng cr ban d& dang 

Chi phi xây di;rng co bàn dä dang dixgc ghi nh.n theo giã g&, phãn ánh các chi phi lien quan tri;rc tiêp 
(bao gôm Ca chi phi lâi vay Co lien quan phü hçxp vài chInh sách ke^ toán cüa Cong ty) den các tài san 
dang trong qua trInh xay di;rng, may móc thit bj dang lp d.t de^ phi;ic vi;i cho mic dIch san xuât, cho 
thuê và quàn l cQng nhix chi phi lien quan dn vic sra chü'a tài san cO djnh dang thi;rc hin. Vic khâu 
hao các tài san nay dizçc ap di;ing ging nhi.r vO'i cac tài san khác, bat dâu tü khi tài san a vão trng thai 
sn sang sir dung. 

Chi phi phãi trã 

Chi phi phãi trã dtrcic ghi nhn di;ra trên các uâc tInh hçp 1 v6 các khoãn chi phi thçrc tê phãi trã, s 
tiên phãi trã cho cac djch vi;i dâ sCr dyng trong näm do chua có hóa don hoc chua dü ho so, tài 1iu k 
toán, bao gôm: Chi phi bàn hang và các khoãn chi phi djch vu niva ngoài phài trã khác. 

Ghi nhn doanh thu 

Doanh thu duqc ghi nhn khi kt qua giao djch dirge xác djnh mt cách dáng tin cy va COng ty có khà 
nàng thu dirge các igi Ich kinh tê tir giao djch nay. 

Doanh thu bàn hang ducic ghi nhn khi dng thai thOa man tht cà nãm (5) diëu kin sau: 

- 	COng ty dà chuyn giao phn lan rCii ro Va lçii Ich g&n 1in vâi quyn sâ hu san ph.m ho.c hang 
hOa cho ngirOi mua; 

- 

	

	Cong ty không con nm gi quyên quàn l hang hóa nhu ngi.rai sâ hQu hang hOa hoc quyn 
kim soát hang hóa; 

- 	Doanh thu dirge xác djnh tuang dôi chic chan; 
- 	Cong ty sê thu dirge igi ich kinh tê tr giao djch bàn hang; và 
- 	Xác djnh ducic chi phi lien quan den giao djch bàn hang. 

Doanh thu cho thuê b.t dng san dirge ghi nhn theo phuang pháp diiOng thâng trong sut thai gian 
cho thuê. Tien cho thuê nhn trade cUa nhiu k' du'gc phân bô vào doanh thu phii hcp vOi thO'i gian 
cho thuê. 

Lãi tin gCri dirgc ghi nhn trên co sâ dn tIch, dirge xáe djnh trên s6 dir các tai khoãn tin gCri và Iai 
suât áp dyng. 

Cong cu WchInh 

Ghi nhn ban a'du 

Tài san tài chInh 

Theo Thông tu s6 210/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 cUa B Tài chInh, tai san tài ehInh dirge phân 1oi 
rnt each phü hgp, cho miic dIch thuyêt minh trong eáe báo cáo tài chInh, thanh tài san tài chInh dirge ghi 
nhn theo giá trj hgp I' thông qua báo cáo kt qua hot dng kinh doanh, càc khoãn cho vay và phãi thu, 



CONG TY CO PHAN VICEM THIXGNG MI xi MANG 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHI1'H 	 MAU sO B09a - DN 
COc lhuyét minh nay là m5t b.5phçn hpp thành và cn dwcrc dQc dng ihói vái báo cáo tài chInh kern theo 

cac khoân dâu tir näm giu den ngãy dáo hn vã tài san tài chInh sn sang dé ban. Cong ty xác djnh phân 
loai các tài san tài chInh nay ti thai diem ghi nhn 1n dAu. 

Ti thii dim ghi nhn IAn du, tài san tài chInh &xcvc xác djnh theo giá g6c cong vOi các chi phi giao 
dch trrc tiêp lien quan den vic mua sam tài san tãi chfnh M. Cãc tài san tài chInh càa Cong ty bao 
gom tiên Va CC khoãn tucrng ducmg tiên, phãi thu khách hang và phãi thu khãc. 

Ncr phài trã tai chInh 

Theo Thông lit sO^ 210/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 cüa B0 Tài chinh, nçi phãi trã tài chInh ducic 
phân loai môt cãch phU hçip, cho mic dIch thuyét minh trongcác báo cáo tài chInh, thành ng phãi trã tài 
chInh dtzçc ghi nh.n theo giá trj hçrp 1 thông qua báo cáo kêt qua hot dng kinh doanh và nor phãi trã 
tài chInh ducic xác djIIh theo giá trj phân bô. Cong ty xac djnh phân loai  các nçi phãi trã tài chInh nay tai 
thai diem ghi nh.n lan dâu. 

Ti thai dim ghi nhn Ian dau, nçi phãi trã tài chmnh dscic xác djnh theo giá gôc cong vài cãc chi phi 
giao djch trirc tiêp lien quan den vic phát hãnh nor phãi trã tài chInh do. Na phãi trã tài chInh cüa Cong 
ty bao gôm phái trã ngi.räi ban, chi phi phãi trã, phãi trã khác, vay và nç thuê tài chinh. 

Giá trj sau ghi nhán ban ddu 

Giá trj sau ghi nhn ban du cCia các cong cu tài chInh duçic phãn ánh theo giá trj hop 1. Trixông hcp 
chuacó quy djnh ye vic xác dnh 1i giá iij 1p 1 cüa các cOng cu tài chinh thI trmnh bay theo giá trj 
ghi sO. 

Bz'i tnt các cong ci tài chInh 

Các tãi san tài chInh và nçi phãi trã tài chInh disçic bü trr va giá trj thun së thrcic trInh bay trên bang 
can dôi kê toán, nêu và chi nêu, Cong ty co quyn hop pháp thirc hin vic bü trr các giá trj dà dirge 
ghi nhn nay và có ' djnh bCi trr trên Co s& thun, hoac thu dirge các tài san vâ thanh toán ng phãi trã 
dOng th?i. 

Thuê 

Thud thu nhp doanh nghip the^ hin Ong giá trj cUa sÔ thug phãi trã hiên tai  và sO^ thue^ hoàn lai. S 
thuê hin tai  phãi trã diigc tInh dra trén thu nhp chju thuê trong nãm. Thu nhp chju thuê khác vOi lai 
nhuân thuân dirge trInh bay trên báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh vi thu nhp chju thué khOng bao 
gôm các khoãn thu nh.p hay chi phi tInh thuê hoc dirgc khâu trr trong các näm khác (bao gOrn cã 10 
mang sang, nêu co) Va ngoài ra không bao gm các chi tiêu không chju thuê hoc khOng dirgc khâu trr. 
Thuê thu nhp hoän 1i dirgc tinh trên các khoãn chênh 1ch giia giá trj ghi s0̂ và Co s& tinh thuê thu 
nhâp cCia cac khoãn mic tài san hoc cong ncr trên báo cáo tài chinh va dircrc ghi nhan theo plurang 
pháp bang can dôi k toán. Thuê thu nhp hoAn lai  phãi trá phãi di.rçrc ghi nhn cho tat cá các khoãn 
chénh 1ch tam  th&i cOn tài san thuê thu nhp hoàn !i chi dirge ghi nMn  khi chäc chãn CO dü Igi nhun 
tinh thué trong tuong lai dê khâu trtr các klioãn chênh 1ch tarn thñ. 

Thu thu nhp hoàn lai  dirge xác djnh theo thus sut dr tinh sê ap ding cho näm tái san dirge thu hM 
hay ng phai trã dirge thanh toán. Thuê thu nhp hoãn lai dixqc ghi nhn vào Báo cáo két qua hoat dng 
kinh doanh và chi ghi vão vOn chü sâ hUu khi khoãn thuê dO cO lien quan den các khoãn mic dirgc ghi 
thing vào On chü sâ hthi. 

Tài san thug thu nhâp hon lai  va no thud thu nhp hoân 1i phãi trã dirgc bü tr'r khi Cong ty có quyên 
ha p pháp dê bü trr giva tài san thuê thu nh.p hin hành vâi thué thu nhp hin hành phãi np và khi 
cac tài san thud thu nhp hoân lai  và ng thuê thu nhp hoAn lai  phãi trâ lien quan tài thuê thu nh.p 
doanh nghip dirge quãn 1 bâi eCing mt Co quan thuê và Cong ty CO dci djnh thanh toán thuê thu nhp 
hién hành trên Co sr thuân. 
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CONG TY CO PHAN VICEM THU'NG MAI XI MANG 

	

THUYET MINH BAO CÁ0 TA! CHINH 	 MAU SO B09a - DN 
Các thuyêt minh nay là n1t bphan hQp ihành và cdn thtQv dQc dng thôl vói báo cáo tài chInh kèin theo 

Viêc xác djnh thud thu nhp doanh nghiêp can Ur vào các quy djnh hin hành ve^ thus. Tuy nhiên, 
nhUng quy djnh nay thay di theo tirng th?yi k' và vic xác djnh sau ciing ye thuê thu np doanh 
nghip tUy thuOc vào k& qua kim tra cUa ca quan thu6 cO thâm quyn. 

Các loai thud khác &rçlc ap dung theo các quy djnh t1iu hin hành tai Vit Nam. 

Cäc ben lien quan 

Các ben thrçxc coi là ben lien quan vái Cong ty nk có khá nang kim soãt hoc Co ành hrnrng dáng kê 
dôi vOi Cong ty trong vic ra quyt djnh cac chInh sách tài chInh và hoat dng hotc CO chung các thành 
viên quàn 1' chü chôt hoäc cüng chiu sr chi phi cüa mt cong ty khác (ding thuc Tong cong ty). 

Các cá nhân CO quyn trrc tip hoac gián tip biu quyt dn dn có ãnh htrâng dáng k tài Cong ty, U 
cã các thành viên mt thiêt trong gia dinh cüa các cá nhân nay (bô, me, vg, chông, con, anh, chi em 
rut). 

Các nhân viên quãn l chà ch& cO quyn và trách nhim ve^ vic lp U hoch, quãn l và kiêm soát các 
hoat dng cüa Co 	 is ng ty: nhng ngi lành dao,  các nhân viên quan l cQa Cong ty và các thành vién 
mt thiêt trong gia dinh cüa các cá nhân nay. 

Các doanh nghip do các Ca nhân duc nêu a trên nm trijc tip hotc gián tiêp ph.n quan trong quyên 
biCu quyêt ho.c thông qua vic nay ngiräi do CO th8 cO ãnh hrng dáng kê tOi Cong ty, bao gôm nhUng 
doanh nghip duçxc s& hüu bâi nhQng ngixäi länh dao  hotc các cô dông chInh cOa Cong ty và nhQiig 
doanh nghip cO chung mot thành viên quàn 1 chü chôt vói Cong ty. 

5. Tien và các khoãn thong throng tin 

	

30/09/2016 	 01/01/2016 

	

VND 	 VND 

Tin mat 	 2.201.744.104 	5.547.614.000 

Tin gringânhàng 	 33.378.090.276 	37.525.113.541 

Cãc khoãn tucmg throng tin (*) 	 10.000.000.000 	10.000.000.000 

Cong 	 45.579.834.380 	53.072.727.541 

(*) Là các khoãn tin gCri cO k' hn thrOi 3 tháng tai Cong ty Tài chInh C6 phn Xi mäng theo các hap dng 
Uy thác quán 1,2 von. 

6. Phãi thu cüa khách hang 
30/09/2016 01/01/2016 

VND VND 
Phãi thu cüa khãch hang ngän hn 

Côngty CF TM & DV Vn tãi An Châu 21.249.309.118 3.326.960.073 

Cong ty TNHH TM & XD Vi.rong Anh 5.683.058.140 - 

Cong ty TNHH TM & DV Vn tâi Hãi Anh 5.266.027.550 845.736.950 

Cong ty TNHH TM TH&XD Thành Nam 4.654.762.385 3.657.881.555 

CôngtyTNHH LyTüng 3.782.271.098 3.102.317.981 

Nguyn Qu Anh - Nhân viên 027 3.403.545.137 3.260.389.592 

Vu Thu Hoài -Nhân vien 001 2.704.042.112 3.889.443.232 

CôngtyCPCâu7 Thang Long 1.993.049.916 - 

Phãi thucác khách hang khác 80.891.165.546 83.030.722.837 

Cng 129.627.231.002 101.113.452.220 
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VND 

(40.099.094.653) 
(1.563.863.989) 

(41.662.958.642) 

(41.662.958.642) 

VND 

(29.827.432.044) 
(10.271.662.609) 

(40.099.094.653) 

(40.099.094.653) 

CONG Ty CO PHAN VICEM THU(NG MI XI MANG 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CH1NH 	 MAU sO B09a - DN 
Các thuyEt minh nàylà mçt b5phôn hcrp ihành va ccn dwçxc dQc ddng th&i vol baa cáo tài chinh /cèm theo 

7. Phãi thu khác 
30/09/2016 	 01/01/2016 

Giã trl 	Dkr phông 	 Giã trl 	Dr phong 
VND 	VND 	 VND 	VND 

Ngn hn 
- Cong ty TNHH MTV Xi mng 
Hoang Thach 

- Cong ty CP KD Phát trin nhà 
Thanh Tn 

- Phái thu thuê Thu nhp Ca nhân 
- K cuçic, k qu5 
- Phãi thu khác 

Dãihan 

Cong 

	

6.685.902.382 	 - 

	

101.368.908 	 - 

	

271.590.508 	 - 

	

213.395.000 	 - 

	

7.272.256.798 	 - 

	

101.368.908 	 - 

	

295,211.511 	 - 

	

251.893.894 	 - 

	

648.474.313 	 - 

8. DLr phong phãi thu khó clOi 
30/09/2016 
	

01/01/2016 

Ngn hn 
S6di.rdu näm 
TrIch lp dr phàng 

So du cuOi nAm 
Trong dá: 
Phãi thu khác hang 

Tai san khc 

9. Hing ton kho 

Hang dang di trên dr?ng 
Hang gCri ban 

30/09/2016 	 01/01/2016 

	

GiagOc 	—Du phng 	 Giág6c 	DirphOng 

	

VND 	VND 	 VND 	VND 

	

- 	 - 	11.625.354.804 	 - 

	

8.387.765.578 	 - 	1.014.018.040 	 - 

qng 	 8.387.765.578 	 - 	12.639.372.844 	 - 

10. Chi phi xãy drng co' ban do' dang 

Dr an chung cu cao tang Giáp Nhj (1) 
Dir an khu nhà a ti VTnh Tuy (2) 
DV an phm mêm quãn 1' 

Cong 

30/09/2016 
VND 

88 1.899.063 
200.000.000 
309.600.000 

1.391.499.063 

01/01/2016 
VND 

881.899.063 
200.000.000 
193.500.000 

1.275.399.063 
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CONG TY CO PHAN VICEM THIJONG MI XI MANG 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 	 MAU SO B09a - DN 
Các thuyé't rninh nay là mot bphn hop thành và cdn duçc dQc ding thôi vol bOo cáo tài chlnh Umthea 

(1) Theo hap dng hap tác kinh doanh s6 268/201 0/HDHTKD giOa Cong ty Co phân Vicern Thuang 
mai Xi mng và Cong ty Co phn Du tu Xây dirng và Phát triên Do thj Song DA ye vic các Mn 
thOa thuân hop tác de thuc hién cac thu tuc chun bj dau tu, xin chuyên dôi mvc  dIch si.r dung cUa 
7.804,7rn2  dat và dâu tu xây dirng kinh doanh khu chung cLr cao tAng Giáp Nhi kêt hap trung tam 
thuung mai  djch vii ti ngO s6 1, Phan Dinh Giót, Phu?mg Pinrang Lit, Qun Thanh Xuân, Ha Ni. 

(2) Theo Hap dng tur vn 1p dir an dAu tu xay dçrng cong trInh s 192/201 1/TMXM - QLDA ngày 
26/02/2011, Cong ty Co phân Vicem Thuong mi Xi mang và Cong ty Co phân Tu van Dâu tu và 
Thiêt ké Xây drng Vit Nam (CDC) dä thng nht vic l.p dur an DAu tu xây dirng khu nhà & két 
ho trung tam thuong mi djch v11 tai  VTnh Tuy. Tuy nhiên, UBND Qun Hai Ba Trurng không 
dông xay d%rng chung Cu cao tang, chi chp nhn chuyên dôi khu dat sang xây durng cong trinh 
djch vu thuong rni và van phOng lam vic vOi quy mô thâp tang. 

(3) Theo biên bàn h9p Hi dng quãn trj sO^ 209/BB-HDQT ngày 03/04/2013, Cong ty dâ quyêt djnh 
tam dmg dâu tix 02 dr an nêu trên trong thai gian 3 nãm. Dn thai dim lp  báo cáo tài chInh nay 
02 dr an trên van chua duçic Cong ty tip tic dAu tu trin khai thirc hin. 

11. TA! SAN CO DINH HUU H1NH 

Nhà xirOng Va Thit bj Phixong tiçn Ton g 
t kiên true vn phOng vn tãi 

VND VND VND VND 

NGUYEN GIA 

Ti ngày 01/01/2016 16.898.771.765 177.403.776 1.825.067.281 18.901.242.822 

Thanh 1, nhucmg ban (630.733.112) (630.733.112) 

Ti ngAy 30/09/2016 16.268.038.653 177.403.776 1.825.067.281 18.270.509.710 

GIA TRI HAO MON LUY ICE 

Ti ngày 01/01/2016 13.444.581.590 177.403.776 1.596.260.095 15.218.245.461 

Tang khác 297.906.829 - 87.809.067 385.715.896 

Thanh 1, nhuçmg ban (307.721.198) (307.721.198) 

Ti ngày 30/09/2016 13.434.767.221 177.403.776 1.684.069.162 15.296.240.159 

GIA TR! CON LJJ  

Ti ngày 01/01/2016 3.454.190.175 - 228.807.186 3.682.997.361 

Ti ngãy 30/09/2016 2.833.271.432 - 140.998.119 2.974.269.551 

Nguyen giá TSD het 7.815.288.093 177.403.776 888.437.186 8.881.129.055 
k/thu hao con s dung 
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CONG ri CO PIIAN VICEM THUONG MA! XI MANG 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHfNH 	 MAU sO B09a - DN 
cac thuyil minh nay là mot bphdn hp thath và can dwc dQc &ng th&i vá' báo cáo iàí chlnh kern theo 

12. TAt SAN CO DINH VO HNH 
x 

Quyen sir dung dat 
Phan mm Tong 
may tInh 

VND VND VND 

NGUYEN GIA 

T0i ngày 01/01/2016 180.000.000 135.000.000 315.000.000 

Tang trong nam - - 
Giãm trong nàni - - 

Ti ngày 30/09/2016 180.000.000 135.000.000 315.000.000 

GIA TRI HAO MON LUY Kt 

Ti ngày 01/01/2016 - 135.000.000 135.000.000 

KMu hao trong nam - - - 

Ti ngãy 30/09/2016 - 135.000.000 135.000.000 

GIA TR4 CON LI 

Tai ngày 01/01/2016 180.000.000 - 180.000.000 

Ti ngày 30/09/2016 180.000.000 - 180.000.000 

Nguyen giá TSGD hit khdu - 135.000.000 135.000.000 
hao con Sw dyng 

TM san c6 djnh vo hInh là quyn si'r dicing d.t không có thri hn tai xã Thanh San, huyn Kim Bang, tinh 
Ha Nam, theo do COng ty không trich khâu hao theo quy djnh Thông tir so 45/201 3/TT-BTC ngày 
25/4/2013 cüa B0 Tài chfnh. 
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01/01/2016 
Thôi gian .. Giã trj cO 
qua 1in 

Cia go .. 
the thu hoi 

I)Lf phorig 

Nim VNI) VND VND 

'l'rén 3 näm 7.4 17.003.850 - 7.417.003-850 

Trén 3 näm 3.359.187.900 - 3.359.187.900 

'Fr6n 3 nãm 5.183.454.449 - 5.183.454.449 
Trên3 nàrn 1.574.066.842 - 1.574.066.842 
Trén3n5m 3.140.594.029 - 3.140.594.029 

Trén 3 näm 1.717.046.100 - 1.717.046.100 

CONG TY CO PHAN VICEM THU'NG MiJ XI MANG  

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 	 MAU SO 1109- DN 
Các ihuylt ininh nay là in5t bôphn  hQp thành và can duc,c dQc ding th&i v&i báo cáo tài chInh kern theo 

13. NQ X1&U 
30/09/2016 

Thôi gian 
qua hn 

Giá goc 
GiO tn CO 

the^ thu hi 
Dtr phông 

Nm VND VND VND 

CôngtyTNHHSãnxut Tr8n3näm 7.417.003.850 - 7.417.003.850 
vat 1iumOiAAu 

Côngty TN 1111 MTV Trên 3 näm 3.059.187.900 - 3.059.187.900 

Thành An 

NguynCao San TrOn3näm 5.183.454.449 - 5.183.454.449 

HoAng Thi Loan Tr6n3nm 1.568.566.842 - 1.568.566.842 

Lê 	Thj 	Thu 	Khuyên Tr8n3näm 3.039.594.029 - 3.039.594.029 

(Nguyn Cao Tin) 

CôngtyTNHHXNK Xây Tr8n3 iiäm 1.717.046.100 - 1.717.046.100 

dirng vã thucmg mai  Vit 
Nam 

Các khách hang khác 24.805.014.964 5.126.909.492 19.678.105.472 

Cong - 	46.789.868.134 5.126.909.492 41.662.958.642 

17.840.876.781 	133.135.298 	17.707.741.483 

40.232.229.951 133.135.298 40.099.094.653 
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CONGTY CO PHAN VICEM THU'ONG MI XI MNG 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 
	

MAU SO B09 - DN 
Các thuy1 minh nay là m51 bphn hp thành và cdn dwqc dQc ding th&i vol báo cáo tài chInh kern tiwo 

14. Phãi trã ngirM ban 
30/09/2016 
	

01/01/2016 

a) Cãc khoãn phãi trã ngtrô'i ban ngàn hn 
Cong ty TNHH MTV Xi mãng Vicern Hoàng Thch 
Cong ty Co ph An Xi mang Vicem But Sun 
Phãi trã cho các nhà cung cap khác 

b) Các khoãn phiii trã ngu'Oi ban (ài hin 

Cong 

c)' S6 nq qua hn clitra thanh toin 

d) Phãi trã ngirOi ban là các ben lien quan 

lông Cong ty Cong nghip Xi rnäng Vit Nam 
Cong ty TNHH MTV Xi mAng Vicem Hoàng Thach 
COng ty TNHH MTV Xi mäng Vicem Hãi PhOng 
COng ty TNHH MTV Xi mäng Vicem Tam Dip 
Cong ty C65  phAn Xi mãng Bim Sn 
Ong ty C6 phn Xi mäng Vicem B6t Soii 

	

CIa trj 	So có khi iiàng tra no 

	

VND 
	

VNI) 

	

57.406.561.120 
	

57.406.561.120 

	

52.946.296.312 
	

52.946.296.3 12 

	

4.460.264.808 
	

4.460.264.808 

	

Giá trj 	So cO khã nãng trã ncr 

	

VND 	 VND 

	

39.394.853.884 	 39.394.853.884 

	

35.225.361.467 	 35.225.361.467 

	

4.169.492.417 	 4.169.492.417 

57.406.561.120 	 57.406.561.120 	39.394.853.884 	 39.394.853.884 

	

273.393.318 
	

273.393.318 
	

542.103.403 
	

542.103.403 

	

52.946.296.312 
	

52.946.296.312 
	

35.225.361.467 
	

35.225.361.467 

	

798.348.142 
	

798.348.142 

	

188.683.827 
	

188.683.827 
	

97.434.992 
	

97.434.992 
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CONG TY COPHAN VICEM TH1XOTG MI XI MANG 

THUVET MINH BAO CÁO TA! CH1NH 	 MAU SO B09 - DN 
Các thuyér rn/nh nay là rnt bo phn hp thành va can dwcrc dQc ddng rhô'i vái báo co tat chin/i kern theo 

15. Thut và dc khoãn phãi thu nhà nu*c 

S6 phãi ncp SO da rip 
01/01/2016 30/09/2016 

trong nam trong narn 

VND VND VND 

822.100.076 3.068.848.234 4.022.253.821 (131.305.511) 

788.187.342 2.008.903.842 2.288.187.342 508.903.842 

14.134.895 260.239.283 244.297.168 30.077.010 
18.570.000 1.890.540.698 1.312.210.698 596.900.000 

- 4.000.000 4.000.000 - 

1.642.992.313 7.232.532.057 7.870.949.029 1.004.575.341 

151.351.207 

1.642.992.313 
	

1.155.926548 

Thuê giá trj gia tang 
Thud thu nhp doanh 
nghip 
Thus thu nhãp cá nhân 
Thuê dAt, tin thuê dAt 
Các loai thuê khãc 

Cong 

Trong dO 

Sá thué' phái thu nhà ntthc 

Sá thuê' phái trá nhà ntthc 

16. CHI PHf PHAI TRA 

Ngn hn 
- Kinh phi cOng doàn 
 -BaohiemxahOi 

- Co trc, lçi nhu.n phãi trã 
- Các khoãn phãi trã, phái np khác 

Dài hn 
- Nhn k qu, k ci.rac dài h?n 

	

30/09/2016 	 01/01/2016 

	

VND 	 VND 

	

1.202.492.698 	 434.844.922 

	

- 	 1.292.043.000 

	

- 	 1.097.500.000 

	

234.346.474 	 701.829.847 

	

1.436.839.172 	 3.526.217.769 

30/09/2016 01101/2016 
VND VND 

681.690.638 496.025.065 
126.526.040 26.679.500 

48.220.358 - 
456,134.240 437.995.565 

50.810.000 31.350.000 

2.055.111.362 2.044.600.000 
2.055.111.362 2.044.600.000 

Trich trtràc chi phi Mn hang 
Chi phi thuàng tiëu thV xi mang 
Chi phi hi nghi khách hang 
Các khoãn chi phi khác 

Cong 

17. Phãi trã khác 
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Vn gop cüa Qu5 &iu tu 
chü s& hü'u pliát triên 

VND VND 

Tii iigãy 01/01/2015 60.000.000.000 13.052.382.679 

Läi trong närn - - 
Phãn phôi lçii nhuãn - 2.969.955.863 

Tii ngãy 01/01/2016 60.000.000.000 16.022.338.542 

Ui trong narn - - 
Phân phM Iqi nhumn - 6.067.857.163 

Ti ngiy 30/09/2016 60.000.000.000 22.090.195.705 

b) 	Chi tit vn gOp cüa chü sO' hü'u 
30/09/2016 01/01/2016 

VND VND 
Tong Cong ty Cong nghip Xi rnärig Vit Narn 35.786.140.000 35.786.140.000 

Von gOp cüa cac ci dông khác 24.2 13.860.000 24.2 13.860.000 

Cong 60.000.000.000 60.000.000.000 

Phãn phoi lcii nhuân  
Si ti 	ii 

VND 

Chi trã cô trc trong näm vài t' I 	5% 3.000.000.000 
TrIch qu9 düu tu phát trin 6.067.857.163 

TrIch qu9 du-  trQ' bô sung von diêu l 0 
TrIcli qu5' khen thuOiig, phCic Igi 1.416.666.667 
TrIch qu5 thirng ban diu hành 350.000.000 

Coll" 10.834.523.830 

Qu5 khác tlinôc LNST cliva 
vôncliüsohü'u pliãni Cong 

VND VND VND 

2.902.394.869 10.682.631.372 86.637.408.920 

- 7.171.848.321 7.171.848.321 
350.000.000 (7.019.955.863) (3.700.000.000) 

10.834.523.830 90.109.257.241 

7.940.615.365 7.940.615.365 
(10.834.523.830) (4.766.666.667) 

3.252.394.869 

3.252.394.869 	7.940.615.365 	93.283.205.939 

CONG TY CO l'lIAN VICEM THU'(NC MAT XI MANG 

TIJUVET MINU BAO CÁO TAI CJ-lN1i 
	

MAU sO 1309 - DN 
Các 1lzuyt mmli nay là nzôI b5 p/ian izop thành vii can durc d.zc thing thai vói háo cáo tài chInh kènz theo 

118. Von cliii s& hfru 
a) 	Bang di chiu biên dng ccta vn chil sâ hilu 
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CONG TY CO PHAN VICEM THUNG MI XI MANG 

THUVET MINH BAO CÁO TA! CHINH 	 MAU sO B09 - DN 
Các thuyé'l ninh nay là mt b5phán hcrp thành và cn ducrc dpc dong thai v&i báo cáo tài chInh kern theo 

9 thing dãu näm 9 thing du näm 
2016 2015 

VND VND 

Lçi nhun ke^ toán sau thud thu nhp doanh nghip 7.940.615.365 4.602.946.220 
So trich qu 	khen thirâng, phUc lçii  

Lqi nhun phân bO^ cho c6 dông sâ hru c6 phiu pM thông 7.940.615.365 4.602.946.220 
Co phiëu pM thông dang luu hành binh quân trong näm 6.000.000 6.000.000 

LAi co ban trên co:' phiu 1.323 767 

Các giao dch ve von vâi các chü s& httu và phân ph6i ci tirc, chia 1çi nhu.n 
9 thing t1tu nàm 9 tháng du nám 

2016 2015 

VND VND 

Von dâu tu cüa chü so hUu 
- Von gop d.0 näm 60.000.000.000 60.000.000.000 

- Von gOp tang trong näm - - 
- Von gop giãm trong näm - - 
- Von gop cui näm 60.000.000.000 60.000.000.000 

COphiu 
30/09/2016 01/01/2016 

VND VND 

so li.rcmg c6 phiu dang k 	phát hành 6.000.000 6.000.000 

so lucmg cO^ phiu dà ban ra cong chUng 6.000.000 6.000.000 

- CO phiu ph 	thông 6.000.000 6.000.000 

- COphiu tru dãi (1oi duçic phân 1oi là von chü sO hthi) - - 
SO lucing co^ phiu dsçic mua li (c6 phiu qu) - - 
s6 krcng c phiu dang kru hành 6.000.000 6.000.000 

- Cophiu pM thong 6.000.000 6.000.000 

- COphiu '.iu dai (loai duçic phân 1oi là von chü sO hUu) - 
Mnh giá cô phiu dang itru hãnh (VND): 10.000 10.000 

Các qu5 cUa doanh nghip 
Quy du tti phát trin 22.090.195.705 16.022.338.542 

Quy M trç sap xp doanh nghip - - 
Qu5 khác thuc vn chü sO hUu 3.252.394.869 3.252.394.869 

19. CAC JUJOAN MVC  NGOAI BANG CAN DO! ICE TOAN 
N'khO dOi dä xr1) 

30/09/2016 01/01/2016 

VND VND 

Nguyen Van Chuyên - Ccra hang s6 89 Thanh XuOn(*) 6.011.900 6.011.900 
VU Quang Dang - Ci:ra hang so 94 ChUa Thông (*) 27.530.000 27.530.000 
Dai l 	209 Minh Khai (**) 8.032.550 8.032.550 
Dai l' 306 H6 TUng Mu (**) 30.900.000 30.900.000 

Cong ty CF phát triên xây dirng và thuong mai  Thun An (**) 7.200.000 7.200.000 

Cong 79.674.450 79.674.450 

(*) Khách hang ng dä mAt 
(**) Các khách hang vO nq, Cong ty dánh giá không thu Mi du-ac 

Ell 



CONG TY CO PHAN VICEM THU'ONG M4J XI MANG 

THUYET M1NH BAO CÁO TAI CHI NH 	 MAW sO B09 - DN 
Các thuye1 rninh nay là mt bphan hQp thành va cn dziçic dQc thing th&i vái bdo cáo tài chInh k672 ihco 

20. Tong doanh thu ban hang và cung cap dlch  vi 
Doanh thu ban hang vä cung cap djch vi 

9 thing du nám 2016 	9 thing dãunm2015 

VND 

Doanh thu kinh doanh xi mäng 	 894.868.265.457 
Doanh thu cho thuê tài san 	 6.257.025.003 

Cong 	 901.125.290.460 

Doanh thu dôi vài các ben lien quan (chi tit t&ng d6i tixqng) 

21. Các khoãn giãm trfr doanh thu 

VND 

751.499.412.657 
6.025.220.459 

757.524.633.116 

Chit khâu thirang mai 
Giãm giá hang ban 
Hang ban bj trã lai 
Cong 

9 thing du nàm 2016 
VND 

25.971.147.894 

25.971.147.894 

9 thing du näm 2015 
VND 

11.564.523.057 

11.564.523.057 

22. Giá von hang ban 

	

9 thing au nm 2016 	9 thing dãu nm 2015 

	

VND 
	

VND 

Giá v6n cüa hang hod dâ ban 
	 842.787.893.378 

	
713.513.662.841 

Giá vn dich vu cho thuê kho 
	

5. 122.663 .503 
	

4.337.654.235 

Cing 
	 847.910.556.881 

	
717.851.317.076 

23. Doanh thu hot dng WchInh 

9 thing du närn 2016 
9 thing dãu nim 

2015 

	

VND 
	

VND 

Läi tiên giri, tin cho vay 
	

1.157.707.031 
	

888.558.217 

Chiêt khAu thanh toán 
	 1.147.684.576 

	
1.797.964.200 

Cng 
	 2.305.391.607 	 2.686.522.4 17 
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CONG TY CO PHAN VICEM THU'ONG MI XI MANG 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH 	 MAU SO B09 - DN 
Các thuyé't ,ninh nay là m 6 b5phan hop thành và can dup'c dcc dng thôi v&i báo cáo tat chInh kèin theo 

24. Chi phi ban hang Va chi phi quãn I doanh nghip 

	

9 thing tãu nam 2016 	9 tháng du nàm 2015 

	

VND 	 VND 

	

12.353.128.674 	 14.971.839.807 

6.891.106.613 5,674.341.709 

311.598.978 763.404.443 

133.797.015 122.859.136 
144.879.635 156.269.272 
538.962.582 841.493.768 

2.768.919.862 2.738.311.760 
1.563.863.989 4.675.159.719 

12.083.403.661 	 10.936.342.812 

4.604.825.040 6.337.782.474 
- 455.455.455 

42.065.604 61.565.094 

1.143.384.499 1.003.681.991 

6.293.128.518 3.077.857.798 

Các khoãn chi phi quãn 1 doanh nghip phát 
sinh trong 11am 
Chi phi nhân vién 

Chi phi diing cu, do dUng 

Chi phi khAu hao TSCD 
Thu e^, phi 16 phi 
Chi phi djch vii mua ngoài 
Chi phi b&ng tin khác 
Dir phOng phãi thu khó dOi 

Các khoãn chi phi ban hang phát sinh trong 
nãm 
Chi phi nhân viên 

Chi phi dung cu, dô dUng 

Chi phi khAu hao 

Chi phi djch vv mua ngoài 

Chi phi bang tin khác 

25. Thu nhp We 

9 tháng du nam 2016 	9 thing &iu näm 2015 

VND VND 

3.802.055.486 - 
5.900.058.368 3.368.006.714 

79.507.165 399.052.437 

9.781.621.019 3.767.059.151 

9 tháng dãu näm 2016 9 tháng du näm 2015 

VND VND 

4.939.686.769 2.716.055.137 
4.860.000 5.616.000 

4.944.546.769 2.721.671.137 

Thu nhp tir thanh 1' tài san c djnh 
Nhn khuyên mai,  h trq tr các nhà may xi mAng 
Li do dánh giá lai  tài san 
Tien pht thu du'yc 
Thuê dircic giãm 
Các khoãn khác 

Cong 

26. Chi phi khäc 

Chi phi thanh 1, nhung ban tài san cô djnh 

Chi phi khuyên mi, h6 trg khách hang 
Chi phi khác 

Cong 
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CONG TY CO PHAN VICEM THU'ONG M41 XI MANG 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CH1NH 	 MAU sO B09 - DN 
COc thuyei minh nay là mt bphn hQp thành va cn thcqc dQc d8ng thai vái báo cáo tai chinh kern theo 

27. Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hãnh 

9 thing dãu näm 2016 9 thing thu 	nm 2015 

VND VND 

Lçn nhun tru&c thud 9.949.519.207 5.932.520.795 

Diu chinh cho thu nhp chju thu 95.000.000 111.000.000 
Trix: Thu nhp không chju thud - - 
Cong: Các khoãn chi phi không duçic trt'r 95.000.000 111.000.000 

Thu nhp chju thud 10.044.519.207 6.043.520.795 

Thuê suât thuê TNDN 20% 22% 

Chi phi thu TNDN hin hãnh 2.008.903.842 1.329.574.575 

29. Trong qu 	Cong ty dA cO giao dlch  vói các ben lien quan nhix sau: 

9 thing dãu näm 
9 thing dau nam 2015 

2016 

VND VND 
Mua hang 
Cong ty TNHH MTV Xi mãng Vicem Hoàng Thach 555.535.033.785 465.192.302.342 
C A ng ty C6 ph.n Xi mäng Vicem BUt Scm 168.194.896.226 203.55 1.962.187 
Cong ty TNHH MTV Xi mãng Vicem Tam Dip 14.770.372.539 16.049.632.808 
Ong tyC phn Xi mängBim San 2.355.680.758 10.088.817.989 
Cong ty TNHH MTV Xi mäng Vicem Hãi PhOng 80.766.419.091 5.642.902.272 

Phi tir van 
Tong Cong ty Cong nghip Xi mang Viet Nam 701.374.720 59 1.947.912 

Nhn hang khuyên mi, ho trçr 
Cong ty TNHH MTV Xi mäng Vicem Hoang Thch 6.685.902.382 3.062.017.202 
C A ng ty C o^ phân Xi mäng Vicem B 6 San 20.428.091 822.469.699 

Cong ty Co phn Xi mäng Bim Scm 0 91.837.513 
C A ng ty TNHH MTV Xi mãng Vicem Hái PhOng 22.727.125 15.492.500 

Cong ty TNHH MTV Xi mäng Vicem Tam Dip 59.479.600 

Chi trã co tCrc 
Tong Cong ty Cong nghip Xi mäng Viet Nam 1.789.307.000 1.789.307.000 

Chit khu thanh toán thrçrc hixO'ng 
COng ty Co phn Xi mAng Vicem BUt San 926.540.700 1.763.917.200 

Cong ty TNHH MTV Xi mäng Vicem Hái PhOng 22 1.143.876 34.047.300 

Thu nhp cüa Ban Giám dc vã HDQT 1.164.056.215 1.3 10.759.800 

S
A 

o dLr vOi các ben lien quan 
30/09/2016 01/01/2016 

VND VND 

Phãi trã 
Tong Cong ty Cong nghip Xi mäng Vit Nam 	 273.393.318 	 542.103.403 

Ong ty TNHH MTV Xi mäng Vicem Hoang Thch 	52.946.296.312 	 35.225.361.467 

Ong ty Co phân Xi mng Bim San 	 188.683.827 	 97.434.992 

Cong ty TNHH MTV Xi mäng Vicern Tam Dip 	 798.348.142 	 - 
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CONG TY CO PHAN VICEM THUNG MI XI MANG 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH 	 MAU SO B09 - DN 
Các thuyê't rninh nay là int b5p/2án hop thành và ccn duiic dQc dng th&i vái bdo cáo tài chInh kènz theo 

Trä truó'c cho nguôi ban 
Cong ty Co phân Xi mang Vicem Biit Son 	 3.562.337.132 
Cong ty TNHH MTV Xi mäng Vicern Tarn Dip 	 - 	 243.982.058 
Cong ty TNHH MTV Xi mäng Vicem Hãi Phông 	 4.969.659.276 

Phãi thu khác 
Cong ty TNHH MTV Xi rnAng Vicem Hoàng Thach 	6.685.902.382 	 - 

Ngu'ô'i lp 

PA I  
Dng Thãnh Cong 

Ke toán trirO'ng 

Van Quang Dirc 

Ha N5i, ngày 20 tháng 10 nàin 2016 

'm dôc 
/ \oO 105691  

//S CONG TY 

	

CO PHA 	\ 

L*( 	\I(EiV 
L!GNG 

X1 MAN 

NXUAN 

go tu'c LUU 
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TONG CONG TY CONG NGHP XI MANG VN CONG HOA xA R. CHU NGHIA VLT NAM 

C6NGTYCPVICEMTffUc1NGMJXIMANG 	Dc Ip - Tirdo - Hinh phüc 

S&4dTM1XM-TCKT 	 Ha N64 ngày 20 tháng 10 nám 2016 
V/v Cong b6 thông tin Báo cáo tài chmnh qu 3/2016. 

KInh giri: 

- U ban chüng khoán Nhà nLrâc; 
- S& giao djch chtrng khoán Ha Ni. 

1. Ten cong ty: Cong ty co^ phn Vicem ThLroTIg mi Xi rnãng. 

2. Ma chirng khoán: TMX. 

3. Trii th chInh: S 0^ 348 du?mg Giãi Phong, Phuong Lit, Thanh Xuân, Ha Ni. 

4. Diên thoi: 0438643340 	So^ Fax: 0438642586 

5. Ngt.rè'i thrc hin cong bo^ thông tin: BA Lê Kim Phuo'ng. 

6. Ni dung cüa thông tin cOng b6: 

6.1 Báo cáo tài chinh qu 3 nm 2016 cüa Cong ty co phân Vicern Thi.rang 
mai xi mãng duçic lp ngày 20 tháng 10 nãm 2016 bao gm: BCDKT, BCKQKD, 

BCLCTT, TMBCTC. 

6.2 Ni dung giâi trInh chênh lch Lcd nhuân sau thuê so vth cüng k5 näm 
trixâc (kern theo van bàn giâi trInh). 

7. Dja chi Website däng tâi toàn b6 Báo cáo tài chInh qu 3 nm 2016: 
www.tmx.com.vn. 

hChing tôi xin cam k&  	trên day là dCing six that  và hoàn 

toàn chju trách nhim truâc pháp lut v8 ni dung thông tin cOng b& 

Xin trân tr9ng cam an! 

Noi nhmn: 

- Nhu trén; 
- TCKT, Thu k Cty; 

- Ltru Vn tinç7V 



TONG CONG TY CONG NGHIP XI MANG VN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
CONG TY CP VICEM TFHfUNG MI XI MANG 	Dc 1p - Tr do - Hnh ph lie 

S: ltiil/TMXM-TCKT 
	

Ha Nç5i, ngày 20 tháng 10 näm 2016 
V/v: Giái trinh chênh 1ch lçii nhun qu 3/2016 

So vài cüng k näm tnrxc. 

KInh gt'ri: 
- U ban Chlrng khoán Nhà nithc; 
- Si Giao djch Chlrng khoán Ha Ni. 

Can cir thông tu so^ 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 ca Bo TM chInh 
hurng dan ye vic cong b0^th6ng tin trên thj tru&ng chrng khoán. 

Cong ty Co phân Vicem Thtrcmg mai  Xi màng xin duçc giãi trInh chCnh léch 
lci nhun sau thuê qu 3 nãm 2016 so vi cing kS'  nàm truóc nh's sau: 

I.So !mu: 
Chi tiêu Qu" 3 närn 

2016 
Qu 3 nàm 

2015 
Chênh lêch 

giàm 
So sánh 

giám 

Lainhuân sau thuê 1.717.067.350 2.042.158,430 325.091.080 15,9% 

H. Nguyen nhân chênlz lch: 
Lcri nhun sau thuê qu 3 näm 2016 giârn 325.091.080 dong, tuang frng 

giám 15,9 % so vâi cüng näm näm 2015 do mot so nguyen nhân nhis sau: 
- Doanh thu ho.t dng tài chInh giâm 208.887.150 dOng do các Cong ty san 

xuât xi mäng diêu chinh giâm müc chiét khâu thanh toán dôi vói Cong ty. 
- Mt so Cong ty san xuât xi màng diêu chinh chInh sách nh's: Chuyên chInh 

sách duet khâu thuung mai thành chucmg trInh tIch diem nên dã ãnh hithng den 1çi 
nhu.n qu 3/2016 cüa Cong ty. 

COng ty cô ph.n Vicem Thisang mai  xi màng xin cam doan nhng giài trInh 
nêu trên là hoàn toàn dung, phii hçTp vài thrc tê phát sinh ti Cong ty. 

KInh báo cáo U' ban chrng khoan Nba ni.rOc, S& Giao djch chtrng khoán Ha 
Ni các so 1iu giái trInh trên. 

Xin trân trçng cam cm! 
GIAM DOC 

Ncri n/için: wo 16 

-Nh's tren;  
f/- 	"N•  

CONG TY 'N 
- HDQT, Ban KS; Co PHAN 

- TCKT, Thu k Cty; THL!cNG MAI 
- Liiu Van thu. \xi MANG,/ 

Dfrc Liru 


