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CONG TY cO PHAN VICEM THLNG Mi,L XI MANG
BAO CÁO CUA BAN GIAMBOC
Ban Clam dc Cong ty Co^ phn Vicern Thtrang mai Xi mãng (gQi tAt là "Cong ty") trInh bay báo cáo
nay càng vâi Báo cáo tãi cbInh gi&a nien do dã thrçt soát xét ccia Cong ty cho k' hoat dng tir ngày
01/01/2017 den ngày 30/06/2017.
HO! DONG QUAN TRI VA BAN GL4M nOc
Các thành viên cia Hi Ong quãn trj va Ban Giám dc dã diu hành Cong ty trong kS' hoat dng tr ngày
01/01/2017 den ngày 30/06/2017 và den ngày lp báo cáo nay gOrn:
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Hi dng quán trl
Ong Lé Nam Khánh
Ong Ngo Drc Luii
Ong Van Quang DCrc
BA Phan Tb! To Oanh
Ong D6- Ngcc Thach

Cha tjch
Uy viên
Uy viên
Uy vien
Uy viên

Ban Giám Mc
Ong NgO D(rc Luu
Ong Dng Phic Tan

Giám dc
Phó Giáni dc

TRACH NHIM CUA BAN GIAM DOc
Ban Giám dc Cong ty có trách n1iim Hip báo cáo tài chInb giüa niên do pbán ánh trung t1c và hp 1
tlnh hInh tài chInh cüng nhu kt qua boat dng kinh doanh và tInh hInh kru chuyên tién t6 cUa COng ty
trong ks'. Trong vic lp báo cáo tài chInh gifta niCn do nay, Ban Giám dOe diic yêu câu phài:
- Tuân thU Chun mrc ke^ toán Vit Nam, Chef'do k toán doanh nghip và các quy djnh pháp l cO
lion quan dn vic Ip và trInh bay báo cáo tài chInh giUa niên d;
- La chçn các chInh sách k toán thIch hqp và ap di,ing cac chInh sách do mot cách nhAt quán;
- Dra ra cac xét doán va i.ràc tlnh mot each hccp 1' va then trong;
- Mu rO các nguyen tAc ke^ toán thIch hQp có duçic tuân thU hay khong, có nhQng áp dwig sai 1ch
trong yu ciii dixcc cOng b và giâi thIch trong báo cáo tài chInh hay khong;
- Tbit 1p va tlic hin kirn soát ni b mot each hüu hiu cho miic dIch lp và trInh bay báo cáo tài
chInh hcip 1' nhãm hn chê rUi ro và gian Ian; vA
- L4p báo cáo tai chInh giOa niOn do trên cci sâ hoot dng liOn tue trtr tnl&ng hcip khOng the" cho rang
COng ty së tip tVc hoat dng kinh doanh.
1

I

Ban Clam dc COng ty chju trách nhim darn bão rAng s6 k6 toán dtxcyc ghi chOp mot each phU hqp dé
phãn ánh hcp l' tInh hlnh tài chInh cUa Cong ty O bat k' thi diem nào và dam báo rang Báo cáo tài
chlnh giüa niOn do duc lp Va trInh bay tuán thU Chuân rnçrc k6 toán Vi@ Narn, ChO do kO toán doanh
nghip và các quy djnh pháp 1' co lien quan. Ban Giám d6c cUng chju trách nhim dam bào an toàn cho
tUi san cUa COng ty và thirc hin các bin pháp thIch hçp de^ ngan chin và phát hin các hành vi gian ln
vA sal pham khác.

1

Ban Giám dc xác nhn rAng Cong ty dä tuân thU các yOu cAu neu trOn trong viie Ip Báo cáo tai chInh
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BAO CAO SOAT XET
THONG TIN TA! CH!NH GIcJA N1EN oQ

-

KInh gui:

Các cô dông
Hi dng quan trl và Ban giám d6c
Cong ty Co p1iin Vicem Thuong mi Xi máng

Cháng tôi dä thi,ic hin soát xét Báo cáo tài chinh giva nién Q kern theo cüa Cong ty Co phn Vicem
Thuong mui Xi mang duc lp ngày 09/08/2017 và thxqc trinh bay tr trang 04 den trang 25, bao gôrn
Bang can dôi ké toán ti ngày 30/06/2017, Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh, Báo cáo lu'u chuyên
tiên t cho kS' hoat dng tr ngày 0 1/01/2017 den ngày 30/06/2017 và bàn thuyét minh báo cáo tài chinh.
Trách nhiCrn cüa Ban Giám dc
Ban Giám dôc Cong ty chju trách nhim lp và trinh bay trung thrc và hop 1' báo cáo tài chInh gi&a niCn
d theo Chuân rnirc kê bàn Vit Narn, CheA do ke^ toán doanh nghip va cac quy djnh pháp l' cO lien
k
quan den vic lp va trInh bay báo cáo tài chinh gifla niCn d và chju trách nhiin yeiêrn
soát ni b ma
Ban Giám dôc xác d1 nh là can thiCt de dam bão cho vic Ip và trInh bay báo cáo tài chinh gira niên d
khOng có sai sot tr9ng yu do gian ln hoc nhin Ian.

Trách nhini cüa kiêni toán viên
Trách nhim càa chüng tÔi là di.ra ra kt 1un ve báo cáo tài chinh giQa nién do dira trên k&quá soát xét ccia
cliing tôi. Chiing tÔi dd thrc hin cong vic soát xét theo Chuân nip Vit Nam ye hcrp dông djch vii soát
xét so 2410 Soát xét thông tin tài chinh giüa niCn do do kiCm toán viên dc lp cOa don vi thrc hin.
-

Cong vic soat xét thông tin tài chinh gifla niên do bao grn vic tic hin các cuc phOng van, chti yu
là phông van nhng ngui chu trách nhirn ye các van d tài chinh kê toán, và thirc hin thci Wc phân
tich va các thO tic soát xCt khác. Mt cuôc soát xét ve^ CG bàn có pham vi hçp hn mot cuc kiêm toán
duçxc thrc hin theo các Chun imrc kim toán Vit Nam và do vy không cho phép cháng tôi dt dLrçvc
sir dam báo ring ching tOi së nhii bit duçxc tt cá các va n de trong yêu có the thrçic phát hin trong mot
cuc kiêrn toán. Theo do, ch(ing tôi khong du'a ra kiCn kiCm toán.
'

Kt 1un cüa kiêm toán viên
Can cr trCn kt qua soát xét cOa ching tôi, chüng tôi khong thy có vAn de gi khin chCing tôi cho rAng
báo cáo tài chinh gia niên do dInh kern không phàn ánh trung thi,rc vã hp 1', trên các khIa canh trcng
yCu, tInh hInh tài chinh cüa COng ty tai ngày 30/06/2017, kt qua hoat dng kinh doanh và hru chuyén
tiCn t cCia COng ty cho kS' hot dng tx ngày 0 1/0 1/2017 dn ngày 30/06/2017, phà hçp vOi Chuàn mrc
t
,,V- J ~tf c-~, Chê dQ k toan doanh nghicp va cac quy dinh phap ly co lien quan dn vic lp va
k~
ao a9 chinh giüa men
t

NguyhmYiig
Phó Tong Giám dOe
So Giâv CNDKHN kiêni toán 0308-201 5-055-1
Tiwy iizt vii d1:i diiz cho
CONG TV TNHH KIEM TOAN AN VIET
Ha Nçi, ngày 09 tháng 08 nãin 2017
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CONG TV CO PHAN VICEM THIJONG MA! XI MANG
BANG CAN oOi KE TOAN GIUA NIEN DQ
Ti ngày 30 thang 06 näm 2017
MAUSOBO1a-DN
Dun vi tInh: VND

CHI TIEU

L
Thuye t
Ma sO minh

30/06/2017

01/01/2017

155.777.064.423

138.671.247.734

30.019.994.269
30.019.994.269

28.057.782.696
28.057.782.696

A-

TA! SAN NGAN HALN

100

I.
1.

Tin Va các khoän tu'ong dwrng tin
Tien

110
111

II.
1.

Diu tir tãi chInh ngän han
Dâu tu näm giOr den ngày dáo han

120
123

33.000.000.000
33.000.000.000

33.000.000.000
33.000.000.000

III.
1.
2.
3.
4.

Các khoãn phãi thu ngan han
Phãi thu ngân han ciia khách hang
Ira trtràc cho ngui ban ngn han
Phái thu ngân han khác
Dtr phang phãi thu ngân han khó dôi

130
131
132
136
137

82.829.624.871
105.731.391.959
7.793.540.330
7.703.500.326
(38.398.807.744)

67.618.014.361
95.927.025.802
8.662.911.911
875.68 1.323
(37.847.604.675)

IV.
1.

Hang to kho
Hàngtnkho

140
141

9.927.445.283
9.927.445.283

9.893.611.279
9.893.611.279

V.

Tài sin ngan han We

150

-

101.839.398

1.

Thuvàcáckhoãnkhácphãi thu Nhànuàc

153

-

101.839.398

B-

TA! SAN DAI HN

200

4.886.861.787

5.054.575.825

II.
1.

TA1 sin c djnh
Tai san cô djnh hthihInh
- Nguyen giá
- Giá frj hao mon 1u9 ke
Tãi san co^ dinh vô hInh
- Nguyen giá
- GiO trj hao mOn lujY k

220
221
222
223
227
228
229

3.804.962.724
3.514.712.724
19.018.217.864
(15.503.505.140)
290.250.000
522.000.000
(231.750.000)

3.663.076.762
3.663.076.762
18.82 7.699.682
(15.164.622.920)

îàî sin do dang dal han
Chi phi xây dtjng Ca ban dâ dang

240
242

1.081.899.063
1.081.899.063

1.391.499.063
1.391.499.063

TONG CONG iAi SAN

270

160.663.926.210

143.725.823.559

2.

IV.
1.

4

5

6
7
12
8

14

10

11

9

135.000.000
(135.000.000)

CONG TY CO PHAN VICEM THU'O'NG MiJ XI MANG
BANG CAN DO! ICE TOAN GIUA NIEN DO (Tip theo)
Tai ngãy 30 thang 06 nãm 2017
MAUSOBO1a-DN
Dun vi iInh: VND

Ma so^

CHI TIEU

Thuyet
minh

30/06/2017

01/01/2017

C-

NQ PHAI TRA

300

66.461.723.768

45.333.456.023

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nq ngn hn
Phâi trãngithi ban ngn han
Ngiri rnua trãtiën tri.ricnganhan
Thu vã các khoãn phai npNhànwic
Phâitrangithi1aodng
Chi phi phãi trâ ngn hn
Phãi trâ ng.n han khác
Qu khen thuâng, phc Igi

310
311
312
313
314
315
319
322

64.627.612.406
47.638.846.187
1.363.392.113
692.23 1.594
3.183.558.067
2.761.608.047
3.586.562.020
5.401.414.378

43.396.344.661
30.108.815.197
1.701.591.916
745.905.719
8.230.122.371
1.126.834.025
892.169.660
590.905.773

II.
1.

Nqdàihan
Phãi trã dài han khac

330
337

1.834.111.362
1.834,111.362

1.937.111.362
1.937,111.362

D-

ON CHU SO HU'U

400

94.202.202.442

98.392.367.536

I.
1.

Von chü s& h&u
Von gOp cüa chü s& hu

410
411

94.202.202.442
60.000.000.000

98.392.367.536
60.000.000.000
60.000.000.000

2.
3.
4.

13
14
15
16

16
17

- Cphkuphd lhóng có quyn bku quyt

411a

60.000.000.000

-Cdphiéuwudãi
Qu dAu tu phát trin
Qu9 khác thuc vn chii s& hQu
Lçii nhun sau thud chua phân phi
- LNST c/nra phán phi 1Iy kA &n cui kj)
irtthc
- LNSTchuaphdnphói Ic)) nay

411b
418
420
421
421a

-

-

22,090.195.705
3.252.394.869
8.859.611.868
4.986.252.357

22,090.195.705
3.252.394.869
13.049.776.962
3.798.653.939

421b

3.873.359.511

9.251.123.023

160.663.926.2 10

143.725.823.559

TONG CQNG NGUON VON

440

Ha N5i, ngày 09 tháng 08 nãrn 2017
Nguôi lp

Ke4 toán truö'ng

Ding Thành Cong

Van Quang Dtrc
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CONG TY CO PHAN VICEM THUONG MA! Xl MANG
BAO CÁO KET QUA HOIST BONG KINH DOANH GIUA NIEN BQ
Cho k' hot dng tir ngày 0 1/0 1/2017 den ngày 30/06/2017
MAU sO B02a- DN
Don vi tInh: VND
Thuy&
Ma s6 minh

CHITIEU
1.

Doanh thu ban hang vi cung cap djch vi.i

Các khoán giãrn trr doanh thu
Doanh thu thun vex ban hang vã cung
cap djch vii
4. Giá vn hang ban
5. Lçri nhun gp vel ban hang và cung cp
dich vu
6. Doanh thu hoot dng tài chInh
7. Chi phi tãi chInh
8. Chi phi ban hang
9. Chi phi quãn 1 doanh nghip
10. L9i nhun thuin tLr ho0t dng kinh
doanh
H. Thu nhpkhác
12. Chi phi khác
13. Lyi nhun khác
14. Tong lçri nIIu4n ke toan triro'c thue
15. Chi phi thue^ TNDN hin hành
17. Lai nhun sau thuê thu nhp doanh
nghip
18. Läi ccr ban trên C6 phiu
19. Läi suy giãm trên c6 phi6u

2.
3.

Ky nay

K' so sánh

01

19

700.639.963.549

547.359.737.123

02
10

20

17.408.082.684
683.231.880.865

13.422.904.825
533.936.832.298

11
20

21

663.754.342.784
19.477.538.081

514.740.219.039
19.196.613.259

21
22
25
26
30

22

1.650.159.734

1.505.240.712

-

-

23
23

9.372.895.452
7.274.912.436
4.479.889.927

8.779.571.824
8.131.315.084
3.790.967.063

31
32
40
50
51
60

24
25

415.461.053
36.369.273
379.091.780
4.858.981.707
985.622.196
3.873.359.511

5.609.311.678
1.604.343.722
4.004.967.956
7.795.935.019
1.572.387.004
6.223.548.015

70
71

27

646
646

1.037
1.037

26
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NgtrOi hip
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CONG TV CO PHAN VICEM THU'ONG MAI XI MANG
BAO CÁO LI!U CHUYEN TIEN Tt GIU'A NIEN DO
(Theo phzrcmg pháp gián tiêp,)

Cho kS' ho?t dng tr ngày 01/01/2017 &n iigây 30/06/2017

-

MAU SO B03a DN
Don VI tInh: VND
K' nAy

Ky so sánh

LU'U CHUYEN TIEN TU H04T DQNG KINH DOANH
Lçri nhuãn trirOc thu
01
Diu chinh cho các khoän

4.858.981.707

7.795.935.019

02
03
05

435.632.220
55 1.203.069
(1.078.758.749)

260.963.449
1.563.863.989
(4.64 1.637.048)

08

4.767.058.247

4.979.125.409

-

09
10

(15.660.974.181)
(33.834.004)

(14.480.046.232)
3.573.543.784

11

12.805. 505.563

500.324.259

-

15
16
17
20

(456.173.619)

(253.016.000)
1.168.566.006

(1.288.187.342)
90.000.000
(725.295.138)
(7.350.535.260)

21

(267.918.182)

(116.100.000)

-

4.150.000.000

27
30

1.078.758.749
810.840.567

4.848.548.962

III. LUU CHUVEN TIEN T1J HOAT DQNG TAI CH!NH
Co trc, lcii nhun da trA cho chCx sâ hUu
1.
36
Luu chuyên tin thun tr Iioit dng tAi chInh
40
Luu chuyn tin thun trong k5'
50
Tin vA tuong duo'ng tin &u k5'
60
Tin vA tuong duong tin cui k'
70

(17.195.000)
(17.195.000)
1.962.211.573
28.057.782.696
30.019.994.269

(26.793.000)
(26.793.000)
(2.528.779.298)
53.072.727.541
50.543.948.243

CIII TIEU
1.
1.

2.

3.

II.
1.

2.
3.

'

Ma s6

- Khtu hao TSCD vA BDSDT
- Các khoAn dirphông
- Lai, 105 tix hot dng dAu ttr

Lçi nhun tir hot dng kinh doanh tru&c
thay doi von liru dçng
Tang, giarn các khoAn phAi thu
Tang, giArn hAng tn kho
Tang, giam cac khoan phat tia (Khong ke lAi vay phai
tra, thue thu nhp doanh nghiçp phAi n9p)
Thud thu nhp doanh nghip da np
Ti'n thu khAc tr hot dng kirih doanh
Tin chi khAc cho hoat dng kinh doanh
Liru chuyên tin thun Ur hot dng kinh doanh

LUU CHUYEN TIEN TU HOAT DQNG DAU TU
Tin chi d mua s&m, xay di,rng TSCD vA cAc tài sAn
dài hmn khAc
Tin thu Ui thanh 1, nhircng ban TSCD vA các tài Sfl
dài hn khAc
Tien thu lai cho vay, c05 ttrc vA Içii nhuân dtxqc chia
Luu chuyn tin thun tu hot dng dâu ttr

22

-

814.648.962

Ha N5i, ngày 09 thang 08 nám 2017
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CONG TY CO PHAN VICEM THUNG MI XI MANG
MAU sO B09a - DN

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH GIUA NIEN DQ

Các thuydt minh nay là ,ni b phn hqp than/i và c4n duic dQc dng thai vol báo cáo tài chInh kern theo

i.

ic DIEM HOAT BONG CUA DOANM NGHLP
HInh thirc s?r hüu v6n

a

COng ty C6 phAn Vicern Thirang rni Xi mäng hoat dng theo Giy chtrng nhn dang k2 doanh
nghip lan dâu ngày 02/07/2007 và GiAy chi.rng nhn dAng k' doanh nghip so 0100105694 thay
dôi Ian thu 7 ngày 04/04/2016.
Von diu l cüa Cong ty là 60.000.000.000 VND, mnh giá c6 phii là 10.000 VND. Co- phiu
cüa COng ty dircic niêrn yet và giao djch trên Sà giao djch Chüng khoán 1-là Ni vol ind cô phiu
IàTMX.

—

A
Nganh nghe kinh doanh va hot dçng chinh

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
__

•

Cung (mg và quail 1' ngun lao dng;
Dai l' du ljch;
Ban buôn nông, lam san nguyen 1iu (tr(m g

tre, n(ma) và dng vt song;

Buôn ban thrc phm.
Ban buôn chuyên doanh khác chi.ra dircic phân vào dâu; kinh doanh vat ti.r, thit bj, phu
tüng, plip gia, bao bi (phc viii san xut xi mäng, dan dung và cOng nghip);
Nba hang và các djch vu an u6ng phUc vii liru dng;
Kinh doanh cac mit hang din Ur, diên may, din 1nh, Otô, xe may, xe dap;
Ban lé ltrcrng thrc, thrc phAm, do^ ung, thuc Ia, thuc lao chim t' trçng lan trong các ccra
hang kinh doanh tong hçrp;
Ban buôn may moe, thit bj va phu tüng may khác;
Ban buOn thit bj và linh kiin din tcr, vin thông;
Ban buôn ô tO và xe Co dng ca khác;
Ban buôn vt 1iu, thit b j thp dtt khác trong xây dsng;
My ding cong trmnh k thut dan dung khác;
Kinh doanh b.t dng san, quyn scr dung d.t thuc chCi so hCru, chü scr dung ho.c di thuê;
Hoat dng vui chai giãi trI khác chua duc phân vào dãu;
Vn tâi hành khách dirrng b6 khác;
Vn tái hành khách yen bin và vin ducmng;
Hoat dng djch vu h 0^ trcr kinh doanh khác cOn li chira duc phân vào dâu.

Chu kr sin xut, kinh doanh thông thtrO'ng

a

Chu k' san xut, kinh doanh thông tlnrng cüa Cong ty thrçc thi,rc hin trong thi gian khOng qua
12 tháng.
Cu trüc cong ty
Trii so chInh cüa Cong ty dt tai s6 348 Giãi phong, Phirng Li@, Thanh Xuân, Ha Ni.

Don vi trtrc thuc

Dja chi

Chi nhánh Thai Nguyen S6 56, Dtthng Phá Xá, T6 15, Phi.rOng Phü Xá,
TP. Thai Nguyen, Tinh Thai Nguyen

a
8

Hoit dng kinh
doanh chInh
Ban xi Iriang

CONG TY CO PHAN VICEM THUONG MJ XI MANG
THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH G!c!A NIEN DQ
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Các thuyê'i rninh nay là mt bç3 phn hqp thành và cin dzzic dQc ddng thai vái báo cáo tài chInh kern theo

2.

NIEN DO Kt TOAN, DON VI TIEN TE SL DUNG TRONG ICE TOAN
Niên do ke toán
Niên Q ke^ toán cCia Cong ty bat c1u tir ngày 01 tháng 01 và kt thiic vào ngày 31 thang 12 närn
dirong ljch.
Don vi tien tç sir ding trong ke toan: Dong Viçt Nam (VND)

3.

CHUAN MIJC VA CHE DQ Kt TOAN AP DUNG
Báo cáo tài chInh dirqc trInh bay bang Dng Vit Nam (VND), duc lp dira trên các nguyen tac
kê toán phü hp vâi quy djnh cila Chê d kê toán doanh nghip ban hành t?i Thông tic s
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ccia B0 Tái chInh, Chuãn inijc kC toán Vit Nam Va CC quy
djnh pháp I có lien quail den vic lp va trInh bay báo cáo tài chInh.
Báo cáo tài chInh cho kS' hoat dng tic ngày 01/01/2017 dn ngày 30/06/2017 duçc Ip phü hccp
vài ChuAn mrc ke toán Vit Nam so 27 - Báo cáo tài chInh giia niên d vã Thông tic so
155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 cüa B6 Tài chInh ye vic hiràng dan cong bô thông tin trén
Thj trung ch&ng khoãn.

4.

TOM TAT CAC CHINH SACH ICE TOAN CHU YEU
Co' s& lip báo cáo tài chinh
Báo cáo tài chInh di.rQc Ip trCn ca s& ke^ toán dn tIch (tth rnt so' thông tin lien quan dn hru
chuyên tiên to), theo nguyen täc giá gc, d,ra trên giâ thiêt hoat dng lien tiic.
U'iyc tinh k toán
Vic 1p báo cáo tài chInh tuân thu các Chun rnirc ke^ toán Vit Nam, Ch Q ke^ toán doanh
nghip và các quy djnh pháp 1' có lien quan dn vic Ip vá trInh bay báo cáo tài chInh yeu câu
Ban Giárn doe phái có nhicng icàc tInh và giá djnh ãnh htxâng dn so 1iu báo cáo ye cOng nçi, tài
san va vic trmnh bay các khoãn cong nq và tài sail tiêm tang tai ngày 1p báo cáo tài chInh cQng
nhir các so*' lieu báocáo ye doanh thu và chi phi trong suôt nãm tài chInh. Két qua hot dng kinh
doanh thuc te có the khác vói các irc tInh, giá djnh dt ra.
Tin Va các khoán tirong thro'ng tin
Tin phãn ánh toàn bo so^ tin hien có cüa Cong ty tai ngày kt thiic niên d6 ke toán, bao gôm tin
mt, tiên gcri ngân hang không kS' han và tiên dang chuyên.
Các khoân tuung throng tin phán ánh các khoãn du tu ngan hm CO thOi han thu hM không qua
03 tháng ké tic ngày du tic có khã nang chuyén di dé dàng thành rnt h.rcng tiên xác dlnh và
khOng có riii ro trong vic chuyén dôi thành tin tai thai diem báo cáo, thrccc ghi nhn phii hccp vài
quy djnh cüa Chuân mrc ké toán Vit Nam sO 24 - Báo cáo liru chuyên tiên t.
Các khoân phãi thu và dIF phông phãi thu khO dôi
Các khoán phái thu duçic theo dOi chi tiCt theo k5' hn gôc, k' hn cOn lai tai thi diem báo cáo,
dôi tucxng phài thu, loai nguyen t6 phâi thu và các yêu to khác theo nhu câu quail 1' cüa Cong ty.
Vic phân loai các khoãn phái thu là phái thu khách hang, phãi thu khác thrye tic hin theo
nguyen tãc:

CONG TY CO PHAN VICEM THIJONG MiJ XI MANG
THUVET MINH BAO CO TAI CH!NH GICrA NIEN oQ
MAU SO 1309a - DN
(ac thuyt ,ninh nay là m5t b phn hp ihành và cn dts-c d9c (ling th&i vol báo cáo tài chinh kè,n theo
- Phái thu cüa khách hang gm các khoân phài thu mang tInh thuong nii phat sinh tir giao djch
có tInh chat mua - bàn, bao gôm cã các khoãn phái thu v tiên ban hang, xuât khâu üy thác cho
dan vi khác;
- Phái thu khác gm các khoân phái thu khong có tinh thi.rang mi, khong lien quan dn giao
djch rnua - ban, bao gm: Phãi thu ve lãi cho vay, lai tiên giri; các khoân dä chi h; các khoãn
ben nhin iiy thác xuat khu phái thu h6 cho ben giao üy thác; phâi thu vC tiên phat, bôi thii&ng;
cac khoãn tam (mg; cam c6, k' cuc, k' qu, cho mtrn tài san.
Cong ty can cur kS' han cOn l?i tal thai dirn báo cáo ccia các khoãn phãi thu de^ phân Io?i là phài
thu dài han hoc ngãn han.

14

Các khoãn phài thu duçrc ghi nhmn không virçit qua giá trj có the^ thu h6i. Dr phOng phâi thu khó
dOi duc trich Hip cho nhUng khoán phâi thu dä qua hn thanh toán tir trên sáu thang tth len, hoc
cac khoãn phãi thu ma nguOi nçi klió có khà näng thanh toán do bj giái the, phá san hay các khó
khãn ti.iang tir phü hcip vài quy dinh tai Thông tu so 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 cua B
Tài chinh và ChC d k toán doanh nghip hin hành.
Hang tin kho

Mum

PI

Hang t6n kho duqc xác dinh trên ca sâ giá thAp han giüa giá g6c và giá trj thuAn co the thijc hin
thrcic. Giá gôc hang ton kho bao gôm chi phi mua, chi phi ché biên và các chi phi lien quan trvc
tiëp khác phát sinh dé cO duc hang tn kho a dia diem và trang thai hin tai. Giá gôc cüa hang
ton kho duc xác dinh theo pinrang pháp bInh quân gia quyên. Giá tri thuân Co the thijc hin &rqc
dtrqc xác dinh bang giá ban uàc tInh trr các chi phi dé hoàn thành, chi phi tiêp thj, ban hang và
phân ph 6^ i phát sinh. Hang tn kho duçrc hach toán theo phuong pháp ké khai thung xuyên.

U

DixphOng giãm giá hang tn kho là so^ chênh lch giva giá gc cüa hang thn kilo Ian han giá trj
thuân có the thirc hin ducic cia chüng tai ngày kt thüc niên do k toán, duqc trich Ip phii hcrp
vci quy dinh tai Thông tu s04 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 cCia BO Tài chinh.

a

Tài san c dinh hüu hInh vi khu hao
Tài san co' dinh hUu hInh ducic trinh bay theo nguyen giá trur giá trj hao mOn My k. Nguyôn giá tài
san c6 dinh hflu hinh bao gm giá rnua và toàn b các chi phi khác lien quan trirc tiep dn vic
thra tài san vào trang thai san sang scr dung.
Nguyen giá tai san cO^ dinh liuu hInh do tier lam, tr xay dirng bao gm chi phi xây dirng, chi phi san
xut thrc té phát sinh c5ng chi phi 1up dt và chy thi'r.
Các chi phi phát sinh sau ghi nh.n ban du duqc ghi tAng nguyen giá ctia tài san nêu chiing thirc
sir cái thin trang thai hin tai so vOi trang thai tiCu chulin ban dâu ciia tài san d, nhu:

a
a
a

1

-

Thay di bt phn ccia tai san c6 dinh hthi hInh lam tang thai gian scr dung h&u ich, hoc lam
tang cong suát scr dung cüa chuiiig; hoc

-

Cal tin bo phn cUa tài san cO^ dinh huu hInh lam tang dang ke^ chat luqng san phAm san
xuãt ra; hoAc

-

Ap dizng quy trInh cong ngh san xuât mâi lam giârn chi phi hoat dng ccia tai san so vOi
truOc.

Các chi phi phát sinh dé sCra cha, bão duO?ng nhAm muc dIch khOi phuc hotc duy tri khá náng
dem 1ii lci Ich kinh te cüa tài san theo trang thai hoat dng tiêu chuân ban dâu, khOng thOa man
mt trong các diCu kiin trén, duqc ghi nhn vào chi phi san xuât, kinh doanh trong ks'.
10
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Các thuyt mini: nay là mt b ph4n /:qp than/i và cn dtrqc doc dng ih&i v&i baa cáo tài chinh kern theo

Tài sin c o^ djnh diiqc khu hao theo phuang pháp ththng thing dra trên th&i gian sr dung uâc tInh
cCia tài sin phü hqp vi khung khu hao quy djnh ti Thông tu so 45/201 3/TT-BTC ngày
25/04/2013 cUa BO Tài chinh. Thai gian khAu hao cu the cUa các loai tài sin c6 djnh nhix sau:

_
Nhà cira vt kin true
Phi.rcing tin vn tâi, truyén dn
Thiêtbquân1

Nàm
10 - 50
6 - 10
3-6

Chi phi xây dyng ccr ban dO dang

07

PR

Chi phi xây dung Ca bin dO dang thrçc ghi nhn theo giá gc, phãn ánh các chi phi liOn quan trVc
tip (bao gcrn cá chi phi lãi vay có liOn quan phü hcip vi chinh sách k toán ccia Cong ty) dOn các
tài sin dang trong qua trinb xây dirng, may moe thiOt bj dang lp dt d6 phuc vv cho mvc dIch sin
xuât, cho thué va quân !' cng nhu chi phi liOn quan den vic stra ch&a tài sin cO djnh dang thrc
hiên. Vic khãu hao cac tài sin nay ducrc áp dicing giông nhui vi các tài sin khác, bat dâu tir khi tài
san O vào trng thai sn sang scr dung.
Chi phi phãi trã

WIN

Pq

Chi phi phâi trã di.rqc ghi nhn dira trOn cac i.rOc tInh hcip 1' ve^ các khoán chi phi thc te^ phãi trã,
sO liOn phâi trâ cho cac djch vii dä sir diving trong näm do chira cO hóa dan hoc chi.ra dO ho so, tài
lieu kO toán, bao gm: Chi phi ban hang và các khoàn chi phi djch vu mua ngoài phái trá khác.
Ghi nhân doanh thu
Doanh thu thrc ghi nhn khi kt qua giao djch dirc xác djnh mot cách dáng tin cy và Cong ty
co khâ näng thu du'qc các Ic1 Ich kinh tê ttr giao djch nay.
Doanh thu ban hang thrçc ghi nhn khi ding thai thOa man tat ca nãm (5) diu kin sau:

R

-

Cong ty dà chuyn giao phAn hn rOi ro va Icri ich gin lien vOi quyn sO h&u sin phAm hoc
hang hóa cho ngtrai mua;
Cong ty không con nrn giü quyn quân i> hang hóa nhix ngirai sO hflu hang hóa hoc quyn
kim soát hang hóa;
Doanh thu dirqc xác djnh tuang di chic chn;
COng ty së thu dtrqc ici Ich kinh te^ tir giao djch ban hang; và
Xác djnh dtrqc chi phi liOn quan dn giao djch bin hang.

Doanh thu cho thuO bAt dng sin three ghi nhn theo phirang pháp disang thing trong su& thai
gian cho thuO. Tiên cho thuO nhn truO'c cOa nhiu kS' thrqc phân bô vào doanh thu phO hep vâi
thai gian cho thuO.
Lài tiii gLri duqc ghi nhn trOn co sO dn tIch, thrqc xáe djnh trOn sO^ dir các tài khoãn tin gcri va
lãi suât áp dung.
Cong cu tài chinh
Ghi nhan ban ddu
U

Tái san tâi chinh
Theo Thông tir so^ 210/2009/TT-BTC ngàyO6/1 1/2009 cOa B6 Tài chinh, tài sin tãi chinh threc phân
loai mt each phO hop, cho muc dIch thuyOt minh trong cac báo cdo tài chinh, thành tài sin tài chinh
threc ghi nhn theo gia ti-j hcrp I thông qua báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh, các khoãn cho vay
và phâi thu, các khoàn ddu tir näm giQ dOn ngày dáo han và tài sin tài chinh san sang dê ban. COng ty
xác djnh phãn loai các tài sin tai chinh nay tai thai diem ghi nh.n lan dãu.

I
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Các thuyt ,uinh nàylà mot b5 pI2n hçip than/i vi cdn duçtc dQc dng th&i vái báo cáo tat chinh kern theo

Tai thai dim ghi nhn lAn dAu, tài san tài chinh thrc xác djnh theo giá gc cong vai các chi phi
giao djch tnjc tiêp lien quan den vic mua sam tài sin tài chinh do. Các tai sin tai chinh cüa Cong
ty bao gôm tiên vá các khoán tixcmg thrGng tiên, phãi thu khách hang và phai thu khác.
Ncr phãi trá tài chinh
Theo Thông Ur so^ 210/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 cOa B Tài chinh, nq phãi trã tài chinh
du, c phân loai mt each phü hqp, cho mue dIeh thuyt rninh trong các báo cáo tài chinh, thành nç
phái trá tài chinh duqc ghi nhn theo giá trj hp l' thông qua bao cáo kCt qua hog dng kinh
doanh và nç phâi trá tài chinh dLrçc xác djnh theo giá trj phãn bO. Cong ty xác djnh phân Ioi các
nq phãi trã tài chinh nay t?i thai diem ghi nhn Ian dAu.
Ti thii dim ghi nhn Ian dAu, nq phãi trâ tái chinh duqc xac dnh theo giá g6c cong vài các chi
phi giao djch trijctiép lien quan den vic phát hành nq phái trã tài chinh do. Ng phâi trã tài chinh
cüa Cong ty bao gOm phái trã ngithi ban, chi phi phãi trã, phãi trã khác, vay và ng thuê tãi chinh.
Giá tri sau ghi nhçn ban ddu
Giá trj sau ghi nhn ban dAu cüa các cong cu tài chinh thrcc phan ánh theo giá trj hqp Is'. TriRrng
hccp chua co quy djnh ye vic xác dnh lai giá trj hçip 1' cüa các con- cutài chinh thI trInh bay theo
giá tri ghi so.
Bit trfr các cong ci tài chinh
Các tái san tài chinh Va nçi phái trã tài chinh di.rcc bb tth và giá tri thuAn së dxçc trinh bay trên
bang can dOi kê toán, nêu và chi nêu, Cong ty CO quyên hçp pháp thijc hiii vic bü tth cae giá trj
da thrcrc ghi nhn nay và có djnh bb trtr trên ca s& thuãn, hoc thu dupc cac tài san và thanh toán
nç phái trá dông th?yi.
Thue
Thud thu nhp doanh nghip the^ hin tng giá trj cCia sO^ thus phai trá hin tai Va so thuê hoän Ii.
SO thuê hin tai phái trá dtic tInh dira trén thu nhp chju thuC trong nãm. Thu nhp chju thuê
khác vO'i Iqi nhuân thuAn dtrç'c trInh bay trOn báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh vi thu nhp
chju thus khOng bao gôm các khoãn thu nhp hay chi phi tInh thuê hoc &xqc khAu trtr trong các
närn khác (bao gôrn Ca 16 inang sang, nêu cO) và ngoài ra khong bao gOm các chi tiéu không chju
thus hoac khOng dixcrc kiiáu tw.
'

U

a
U
U
U

Thud thu nhp hoân lai ducyc tInh trén các khoãn chénh loch giUa giá trj ghi s và ca scy tInh thu
thu nhp ccia các khoan miic tài san hoc cOng ng trén báo cáo tai chinh va thrqc ghi nhn theo
phuong pháp bang can di ké toán. Thué thu nhp hoãn Iai phai tra phai duc ghi nhn cho tat cá
cac khoán chênh lch tam thai cOn tài san thug thu nhp hon lai chi duç'c ghi nhn khi chäc chãn
cO di lqi nhun tInh thuê trong Wang lai dO khAu trfr các khoãn chOnh 1ch tam thai.
Thus thu nhp hoän lai duce xác djnh theo thus suit dir tinh sê áp dvng cho näm tài san duc thu
hOi hay nq phái tra thrqc thanh toán. ThuO thu nhp hoAn lai duqc ghi nhn vào Báo cáo kOt qua
hoot dng kinh doanh và chi ghi vão von chci sa h&u khi khoán thuê do có lien quan den các khoan
mçic dirc ghi thang vào vn chCi sr hQu.
Tài sin thug thu nhp hoãn 'ai va nq thus thu nhp hoãn lai phái trá duc bü tth khi COng ty cO
quyCn hp pháp dé bti trr gi&a tài sin thué thu nhp hin hành vâi thuê thu nMp hin hanh phai
np va khi các tai san thuê thu nhap hoãn !ai vã ng thud thu nhp hoân lai phai tra liOn quan tài
thuO thu nhp doanh nghip duçrc quân l' bâi cüng mt cci quan thuO va COng ty cO dir dnh thánh
toán thue thu nhp hin hánh trOn ea sâ thuAn.

CONG TY CO PHAN VICEM THUNG MI XI MANG
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THUYET MINH BAO CÁO TA! CHIN I-I GIUA NIEN DQ

Các t1iuyt1 rninh nay là n:t b3 phn hqp thành va cn duc dQC dng thai vái bco cáo zâi chInh kern theo

Vic xac djnh thue^ thu nhp doanh nghip can ctr vào các quy dlnh hin hành v& thus. Tuy nhiên,
nhOng quy djnh nay thay dOi theo tirng thai kS' và vic xác djnh sau ciing ye thuê thu nhp doanh
nghip tüy thuc vào kêt qua kim tra ct'ia co quan thus có thâm quyn.
Các lo?i thud khác duçrc ap dung theo các quy djnh thud hin hành tai Vit Nam.

—

Các ben lien quan
Các ben thrcyc coi là ben lien quan vài Cong ty nu có khá nang kirn soát hoc có ânh hithng dáng
kê dôi v&i Cong ty trong vic ra quyt djnh cac chInh sách tài chInh và hoat dng hoc cO chung
các thành viên quân I' chi chôt hoc c1ng chju sr chi phôi ctia mt cong ty khác (cüng thucc
Tong cong ty).

9
—

Các Ca nhân có quyn trijc tip hoc gián tip biu quyt dn dn có ânh hurng dáng k6 téi Cong
ty, kô Ca CáC thành viOn mat thit trong gia dInh ccia các cá nhân nay (bô, rn, vç, chông, con, anh,
chi em rut).
Các nhân vien quàn 1 chU cht có quyn va trách nhim v vic 1p ke^ hoach, quàn I và kiêm
soát cac hoat dng cta Cong ty: nhung nguO'i länh dio, các nhân vién quãn 1 cüa Cong ty và các
thành viên iit thiCt trong gia dinh cüa các cá nhân nay.
Cácdoanh ngJiip do các Ca nhân thrçrc nêu a trên nAm true tip hoc gián tip phAn quan trQng
quyên biêu quyCt hoc thông qua vic nay nguô'i dO có the có ânh huàng dáng kê tâi Cong ty, bao
gôm nhftng doanh nghip dtrqc sà hiu bài nhng ngxäi lành dao hoc các co- dông chInh cia
Cong ty va nhüng doanh nghip có chung mt thành viên quân 1' chi ch& vài Cong ty.

9
own

5.

U

6.

TIEN VA CAC KHOAN TUYNG DUUNG TIEN
30/06/2017
VND

01/01/2017
VND

Tien mat
Tin gCri ngân hang

2.879.503.000
27.140.491.269

2.528.325.000
25.529.457.696

Cng

30.019.994.269

28.057.782.696

30/06/2017
VND
105.731.391.959

01/01/2017
VND
95.927.025.802

4.450.847.815

9.307.239.099

7.510.389.503

4.642.326.183

4.566.180.250
5.183.454.449
7.417.003.850
76.603.516.092

4.671.180.250
5.183.454.449
7.417.003.850
64.705.821.971

105.731.391.959

95.927.025.802

PHA-1 THU NGAN HAN CUA KHACH HANG

U
Phãi thu cüa khách hang ngän hn

U

•
U

Cong ty CP Thtrcng mai và Djch vV vn tái
An Châu
Cong ty TNHH Thi.ro'ng mai và My dirng
VucngAnh
Cong ty TNHH Tüng Nam
Nguyn Cao Son CH65
Cong ty TNHH San xuât 4t lieu mài A Au
Phãi thu các khách hang khác
Phãi thu cüa khách hAng dAi hii

-

-

Cong

[1
13

-
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THUYET MINH BAO CÁO TA! CHNH GIUA NIEN DQ
MAU sO B09a- DN
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7.

CAC KHOAN PHAI THU NGAN HN KHAC
01/01/2017
Cia tri
Dir phOng
VND
VND

30/06/2017
Giá trj Dtr phOng
VND
VND

-Phãithuvhtrgtiêuthvximang
-Phãithukhác

6.618.557.574
789.158.844
295.783.908

Cong

7.703.500.326

- Phãi thu thus Thu nhâp cá nhân

8.

•
*
•
-

PR

-

134.802.840
367.364.308
373.514.175
875.681.323

HANG TON KilO
01/01/2017
Giá gc Thy phOng
VND
VND

30/06/2017
Giá gc Dr phOng
VND
VND

9.

-

Hang dang di trên thr?ng
HànggCri ban

4.886.629.899
5.040.815.384

Cong

9.927.445.283

-

5.585.384.025
4.308.227.254

9.893.611.279

-

CHI PHI XAY DIfNG CO BAN DU DANG

Diján chung cir cao tang GiápNhj(1)
Dr an khu nhà a ti Vmnh Tuy (2)
DV an phn mrn quàn l'
Cng

30/06/2017
VND

01/01/2017
VND

881.899.063
200.000.000
-

881.899.063
200.000.000
309.600.000

1.081.899.063

1.391.499.063

(1) Theo hçrp dng hcip tác kinh doanh sO^ 268/2010/HDHTKD gifla COng ty Co phan Vicem
Thirong mai Xi mäng và Cong ty Co" phAn Du tir My dçrng Va Phát triên Do thj SongDà v
vic các ben thOa thun hcp tác dc^ thire hin các thu tiic chuân bj dAu tir, xin chuyên dôi muc
dIch sCr dung cüa 7.804,7m2 daft va dâu ttx xay di,rng kinh doanh khu chung ctx cao tang Giáp
Nhj kêt hçrp trung tam thirong mi djch vi tai ngO so i, Phan Dinh Giót, Phithng Phucrng Liit,
Qun Thanh Xuân, Ha Ni.

•
•

•
•

(2) Theo Hçrp Ong tir vn lip di,r an du tir xây drng cOng trinh so^ 192/2011/TMXM - QLDA
ngày 26/02/2011, Cong ty Co phân Vicem Thuong mi Xi mäng và Cong ty Co phân Tir van
Dâu tu va Thiêt ke^ My dcrng Vit Nam (CDC) dd thng nhât vic lp dir an DAu tu Ay di,rng
khu nhà a ket hçp trung tarn thwyng rnai djch vu tai Vinh Tuy. Tuy nhiên, UBND Qun Hai BA
Trirng khong dOng xây di,rng chung cu cao tAng, chi chap nhn chuyên
khu dat sang xây
drng cong trinh djch vi thircrng mi và van phOng lam vic vâi quy mô thap tang.
Theo nghj quyt Hi dng quán tri so^ 856/NQ-I-IDQT ngày 24/10/2012, Cong ty dâ quyét djnh
tarn dirng dâu Ui 02 di,r an nCu trCn trorig thai gian khoang 3 närn. Den thai diem lip báo cáo tài
chInh nay, theo nghj quyt Hi dng quãn tri s6 2991NQ-HDQT ngáy 24/3/2017, Cong ty dã dánh
giá hin trang cüa dx an trCn eq sâ cae quy djnh rnài ye dAu tir, kinh doanh bat dng sail cCia Nhà
nuóc; xây diyng phuang an báo cao và xin kin ci'ia Tng cOng ty Cong nghip XimAng Vit
Nam va dä duçc Tong cOng ty thôa thun chCi trirong dâu Ui vâi phuong an 1ira chn dOi tác thánh
lip pháp nhãn dê dâu tur dr an theo dung quy djnh ciia pháp 1u4t.
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CONG TY CO PHAN VICEM THU'ONG MA! XI MANG
MAU sO B09a - DN
THUYET MINH BAO CÁO TA! CH1NH GJUA NIEN DQ
Các thuvét minh nay là rn5t bc5 phKn ho thành vi cdn duic dQc dng th&i vat báo co lài chin/i kern theo
10.

TA! SAN CO D!NH HUU HNH
Nhà xLrong và
vt kin true
VND

Phurng tin
vin tãi
VND

Thit bj
van phOng
VND

15.804.010.443

2.846.285.463

177.403.776

18.827.699.682

-

-

190.518.182

190.518.182

15.804.010.443

2.846.285.463

367.921.958

19.018.217.864

13.268.847.408

1.718.371.736

177.403.776

15.164.622.920

179.364.810

143.640.894

15.876.516

338.882.220

13.448.212.218

1.862.012.630

193.280.292

15.503.505.140

2.535.163.035

1.127.913.727

-

3.663.076.762

2.355.798.225

984.272.833

174.641.666

3.514.712.724

5.683.606.169

888.437.186

177.403.776

6.749.447.131

Tong
VND

NGUYEN GIA
Ti ngäy 01/01/2017
Tang trong kj

Ti ngày 30/06/2017

GIA TRI HAO MON LUY Kt
Ti ngày 01/01/2017
Khu hao trong k5'
Ti ngày 30/06/2017
CIA TRI CON LAI
Ti ngày 01/01/2017
Ti ngày 30/06/2017
Nguyen gith TSD ht
kháu hao con sz dung

11. TA! SAN CO DINH VO H!NH
Phan mm
may tinh
VND

Tong
VND

NGUYEN GIA
Ti ngãy 01/01/2017

135.000.000

135.000.000

Tang trong kS'
Giãm trong k

387.000.000

387.000.000

-

-

Ti ngãy 30/06/2017

522.000.000

522.000.000

135.000.000

135.000.000

96.750.000

96.750.000

231.750.000

231.750.000

GIA TRI HAO MON LUY Kt
Ti ngày 01/01/2017
Khiu hao trong k5i
Ti ngãy 30/06/2017
GIA TRI CON LAI
Ti ngày 01/01/2017
Tai ngày 30/06/2017

-

-

290.250.000

290.250.000

Nguyen giá TSGD ht khcu hao cOn sti ding

135.000.000

135.000.000
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CONG TV CO PHAN VICEM TI1UNG M1 XI MANG
MAU SO B09a - DN

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHNH GJU'A NIEN D
các iliuvé'! ,ninh nay là ,nçt hphn hqp thành và cn thtçtc dc dng th&i vOi báo cáo tài chIn/i kè,n (Iwo
12. N9XAU

Thôi gian
qua han
Näm

CN TCT Thành An-Cong ty
Trén 3 näm
TNHH MTV XN Thành An
115
Nguyn Cao Son
Trén 3 näm
COng ty TNHH San xuãt 4t Trên 3 närn
lieu rnoi A Au
Các khách hang khác
Cng

30/06/2017
.,
Giá trl 0
Gia goc
the thu hoi
VND VND

01/01/2017

.
MY phong

Thôi gian
qua han
VND Nàm

VND

Giátrjco'
the thu hii
VND

'jia goc

Dir phông
VND

3.059.187.900

-

3.059.187.900 Trén 3 näm

3.059.187.900

-

3.059.187.900

5.183.454.449
7.4 17.003.850

-

5.183.454.449
7.4 17.003.850

5,183.454.449
7.417.00'
.850

-

5.183.454.449
7.4 17.003.850

27.047.719.159

4.308.557.614

22.739.161.545

26.939.911.003

4.751.952.527

22.187.958.476

42.707.365.358 4.308.557.614 38.398.807.744

42.599.557.202

4.751.952.527

37.847.604.675

Trén 3 näm
Trên 3 näm

13. PHAL TRA NGU(B BAN NGAN HN
01/01/2017

30/06/2017
So co kha
näng trã flQ

Cia tn

S cókhã
nangtránq

VND

VND

VND

VND

Cong ty TNHH MTV Xi mang Vicem Hoàng Thch
Phãi trá cho các nhà cung cAp khác

40.968.896.836
6.669.949.351

40.968.896.836
6.669.949.351

25.120.465.553
4.988.349.644

25.120.465.553
4.988.349.644

Cong

47.638.846.187

47.638.846.187

30.108.815.197

30.108.815.197

547.394.272
40.968.896.836
930.778.328
831.970.756

547.394.272
40.968.896.836
930.778.328
83 1.970.756

637.572.667
25.120.465.553

637.572.667
25.120.465.553

Phãi trã nguOi ban là các ben lien quan

Tong cOng ty Cong nghip Xi rnãng Vit Nam
Cong ty TNHH mot thành viOn Xi m.ng Vicem Hoang Thch
COng ty TNHH mot thành viên Xi màng Vicem Tam Dip
Cong ty CO ph An Xi mãng Birn Son

CONG TY CO PHAN VICEM THU€ING MI XI MANG
THUYET MINU BAO CÁO TAI CHINH GIUA NIEN DO
MAU sO B09a - DN
Các thuyêt rninh nay là rnç3t b5 phn hp thành và can dw(ic d9c dng thai vol bOo cáo iàí chInh kern theo
14. THUE

vA CAC KHOAN PHA! NQP NHA NUOC

01/01/2017

VND
Thus giá trj gia tang

1.941.845.867
1.864.715.311
77.130.556
456.173.619
1.068.062.082
1.258.997.606
4.000.000

221.857.133
219.733.624
2.123.509
445.622.196
24.752.265

Cong

644.066.321 4.777.244.447

4.729.079.174

692.231.594

Trong dO
So thuphái thu nhà nithe
Sd thud phái Ira nhà nu-ác

101.839.398
745.905.719

Thud thu nhip doanh nghip
Thuê thu nhp Ca nhân
Thuê dat, tiên thuê dat
Các loai thud khác

16.

30/06/2017
VND

1.466.609.498
1.369.342.416
97.267.082
985.622.196
1.062.015.147
1.258.997.606
4.000.000

+ Van phOng cOngty
+ Chi nhánh Thai Nguyen

15.

So phäi np S0 dä np trong
k)'
trongk'
VND
VND

697.093.502
715.106.519
(18.013.017)
(83.826.381)
30.799.200

-

-

692.231.594

CHI PHI PHAI TRA NGAN HIN
30/06/2017
VND

01/01/2017
VND

Tin chi phi ban hang và thuOng ban hang
Tin an ca
Chi phi phãi trã ngân han tai CN Thai Nguyen

1.592.759.7 12
1.092.879.273
75 .969.062

985.963.780
67.254.000
73.6 16.245

Cong

2.761.608.047

1.126.834.025

30/06/2017
YAIiC

01/01/2017
VND

PHAI TRA 1GIAC

Ngan lin

3.586.562.020

892.169.660

- Kinh phi cong doãn
- Bão hiém xä hi
- Cotc, lai nhun phâi trã
- Các khoãn phãi trâ, phãi np khác

81.351.840
81.820.940
3.4 12.909.240
10.480.000

64.036.180
300.000.000
430. 104.240
98.029.240

Dài hn

1.834.111.362

1.937.111.362

-Nhn k qu, k crçic dãi han

1.834.111.362

1.937.111.362
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MAU SO B09a - DN

T}IUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIUA NIL, N DO
('ác ihui'ét ,ninh nay là m51 b5 phán hqp thành và cn dwqc dc ding thOi vOi báo cáo Iài chin/i kern I/leo

17.

VON CHt

SO nUu

Bang d61 chiu bin dng von chü s& hfru

Ti ngày 01/01/2016

Lãi trong nam
Phân phi Içii nhuiti
Ti ngãy 01/01/2017

Lài trong k'
Phân ph6i Içii nhun trong k'
Ti ngày 30/06/2017

Von gOp cüa
chü s?r hfru
VND

Qu5 du tr
phát triên
VND

Qu5 khác thuc
von chü s& hfru
VND

LNST chua
phân phi
VND

Cong
VND

60.000.000.000

16.022.338.542

3.252.394.869

14.633.177.769

93.907.911.180

-

6.067.857.163

-

-

9.251.123.023
(10.834.523.830)

15.318.980.186
(10.834.523.830)

60.000.000.000

22.090.195.705

3.252.394.869

13.049.776.962

98.392.367.536

-

-

-

3.873.359.511
(8.063.524.605)

3.873.359.511
(8.063.524.605)

60.000.000.000

22.090.195.705

3.252.394.869

8.859.611.868

94.202.202.442

Trong näm 2017, Cong ty dd phân phi lçii nhuân theo nghj quyt di hi dng co^ dông näm 2017 si so^ 402/NQ-DHCD ngãy 20/4/2017 ciia Di hi dng
Co dông thu?ng niên nln.r sau:
So 1in
VND

Chi trã co^ t&c trong näm vài t 16 5%
TrIch qu5 khen thuàng, ph6c 1çi
TrIch qu5 thiiông ban diêu hành

3.000.000.000
4.90 1.524.605
162.000.000

Cong

8.063.524.605

Chi tit von gop cüa chü sfr hfru
30/06/2017
VND

-

01/01/2017
VND

Tong Cong ty Cong nghip Xi mang Vit Narn
Von gop cüa các cô dông khác

35.786.140.000
24.2 13.860.000

35.786.140.000
24.2 13.860.000

C(ng

60.000.000.000

60.000.000.000
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CONG TY CO PHAN VICEM THUONG MIJ XI MANC
THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH GicrA NIEN DO

MAU SO 1309a - DN

Các !huyét n,inh nay là mot bph<n hQp thành và ccn dire dQc ding thôi vái báo co zài chin/i kern theo

cophiu

S hxçmg Co phiu d.ng k' phát hành
S6 lixçxng cO^ phiu dA ban ra cong chüng
- Co phiu phó thông
- Co phiêu ui.i däi (loii thrcic phân loi là vn chü sâ hQu)
so lkxcing cO phiêu &rçic rnua Ia' (c6 phiu qu)
- C6 phiêu ph6 thông
- Cophiéu uu dâi (b41 di.rcic phân loai là von chCi s& hu)
S6 luvng c6 phiu clang li.ru hành
- COphiu ph 0^ thông
- Cophiu uu dâi (ioai dircc phân loai là vn chü sâ hUu)
MnIi giá cô phiu aang luu hänh (VND):
18.

20.

21.

01/01/2017
VND

6.000.000
6.000.000
6.000.000

6.000.000
6.000.000
6.000.000

-

-

6.000.000
6.000.000

6.000.000
6.000.000

-

-

10.000

10.000

CAC KHOAN MJC NGOAI BANG CAN D61 Kt TOAN

Na khó dOi dâ xir l

19.

30/06/2017
VND

30/06/2017
VND

01/01/2017
VND

79.674.450

79.674.450

DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VU
K'này
VND

K'sosánh
VND

Doanh thu kinh doanh xi mäng
Doanh thu cho thuê tài san
Doanh thu bàn Clinker

695.601.416.830
4.043.841.266
994.705.453

543.200.059.847
4.159.677.276
-

Cong

700.639.963.549

547.359.737.123

K5' nay .
VND

K' so sánh
VND

Chiêt khâu thuxmg md

17.408.082.684

13.422.904.825

Cong

17.408.082.684

13.422.904.825

K'näy
VND

K'sosánh
VND

659.465.593.198
3.342.225.229
946.524.357
663.754.342.784

511.300.958.321
3.439.260.718
514.740.219.039

CAC KHOAN GIAM TRf DOANH THU

GIAVONHANG BAN

Giã vn xi mang
Giá von djch vv cho thuê tài san
Giá vn Clinker
Ciig

FI

CONG TV CO PHAN VICEM THU'ONG MiNI XI MANG
THUVET MINH BAO CÁO TAI CHINH G1UA NIEN DQ

MAU SO B09a - DN

Các rhuyët mini: nay là mnz b(5 phn hcrp thanh vii ccin duic dQc ding thth vái báo cáo tài chinh ken: theo

22.

23.

DOANH THU TAI CHfNH
K'nAy
VND

K'sosánh
VND

Lãi tin gUi ngân hang, fly thác vn
Chit khu thanh toán

1.078.758.749
571.400.985

814.648.962
690.591.750

Cong

1.650.159.734

1.505.240.712

CHI PHI BAN HANG VA CHI PH! QUAN L'c' DOANH NGHIP
K'nãy
VND

KS' so sinh
VND

7.274.912.436

8.131.315.084

4.192.552.739
313.158.004
275.325.336
89.046.272
616.294.988
551.203.069
1.237.332.028

4.324.106.828
209.691.421
89.198.010
101.229.090
358.997.769
1.563.863.989
1.484.227.977

9.372.895.452

8.779.571.824

3.370.231.843
600.000
28.043.736
1.216.743.350
4.757.276.523

2.800.310.890
204.660.000
28.043.736
1.132.786.143
4.613.771.055

Ky nay,
VND

K5' so sinh
VND

Thu nhap ttr thanh I tãi san c6 djnh
Nhn khuyên mai, h06 trçl tr các nha may xi màng
Ti&n pht thu thiçic
Các khoán khác

370.218.400

3.802.055.486
1.768.375.247

45.242.653

38.880.945

Cong

415.461.053

5.609.311.678

Kynãy
VND

K5'sosinh
VND

Chi phi khuyn iri, ho-^ trci khách hUng
Chi phi khUc

36.369.273

1.600.563.722
3.780.000

Cong

36.369.273

1.604.343.722

Các khoãn chi phi quãn t doanh nghip
phát sinh trong kj'
Chi phi nhân viên
Chi phi dung ci, do^ dUng
Chi phi khâu Iiao TSCD
Thug, phi 1 phi
Chi phi djch vu mua ngoai
Dr phông phãi thu khó dôi
Chi phi bang tién khác
Cäc khoän chi phi ban hang phát sinh
trong k)'
Chi phi nhãn viCn
Chi phi dung cti, do^ dUng
Chi phi khu hao
Chi phi djch vii mua ngoài
Chi phi bang tiên khác
24. THU NHJP KHAC

25.

cm PH! KHAC
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CONG TV CO PHAN VICEM THU'ONG M1I XI MANG
MAU sO B09a - DN

THUYET MINH BAO CÁO TAL CHINI-1 GIUA NIEN DQ

Các Ihuyél rninlz nay là nz5t b5 phn hop than/i vi can dziçrc dQc dng thai vat bOo cáo tài chinh kern theo

26.

CHI PHI THUE THU NHJLP DOANH NGHIP HIN HANH
K'näy
VND

K'sosánh
VND

L9i nhuân tnróc thu
Dieu chinh cho thu nhp chju thud
Trr: Thu nhp không chju thu
Cong: Các khoãn chi phi khong duçic trCr

4.858.981.707
69.129.273

7.795.935.019
66.000.000

69.129.273

66.000.000

Thu nhp chju thueA

4.928.110.980

7.861.935.019

20%

20%

985.622.196

1.572.387.004

Thuê suât thuê TNDN
Chi phi thu TNDN hin hành

27.

Lb CO BAN TREN CO PHIEU

Lçii nhun ke^ toán sau thuê thu nhIp doanh nghip
Li nhuan phân bô cho c6 dông sâ hQu cô phiu ph6 thông
Co phiêu phô thông dang km hành bInh quân trong kS'

Kynãv
VND

Kisosánh
VND

3.873.359.511
3.873.359.511

6.223.548.015
6.223.548.015

,isIsIsxIIiII]

r.isrsrsxiIii€

646

1.037

Läi cor ban trên cô phiêu
28.

29.

CHI PHI SAN XUAT KIM-I DOANH THEO YEU TO
K'nãy
VND

K'sosánh
VND

Chi phi nhân cong
Chi phi cong cv, dçing c
Chi phi khu hao tai san c6 djnh
Chi phi dir phOng phãi thu khó dOi
Chi phi djch vi mua ngoài
Chi phi khác bang tiên

9.584.705.2 16
313.758.004
435.632.220
551.203.069
19.500.886.451
7.267.652.429

9.408.916.357
209.691.421
260.963.449
1.563.863.989
15.332.376.941
6.375.847.831

Cong

37.653.837.389

33.151.659.988

GIAO D!CH vOt CAC BEN LIEN QUAN

Các ben lien quan
Ben lien nuan

Mi auan he

Tong cong ty Cong nghip Xi mäng Vit Nam
Cong ty TNHH MTV Xi mang Vicem Hoàng Thch
Cong ty TNHH MTV Xi mang Vicem Hâi PhOng
Cong ty TNHH MTV Xi mang Vicem Tam Dip
Cong ty Cophn Xi mang Vicem Bit San
COng ty Co^ phan
' Xi mang Vicem Bim San

Cong ty m
Dan vi thành viên thu)c lông COng ty
Dan vi thành viCn thuc Tong Cong ty
Dan vi thành viên thuc Tong Cong ty
Dan vi thành viên thuc Tang COng ty
Dan vi thành viCn thuc lông Cong ty
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CONG TY cO PHAN VICEM THU1NG Mi?J XI MANG
THUVET MINH BAO CÁO iAt CH1NH GIUA NIEN DQ
MAU sO B09a - DN
Các t/wyél mmli nay là m5I bi5 ph2n hQp thành vii can duçrc dQc dng th&z vái báo cáo tài chin/i kern theo
Ngoài các giao djch và so^ dir vol các ben lien quan duçic trInh bay ti các thuy& minh khác cCia
Báo cáo tãi chInh nay, trong nàrn Cong ty cO giao dch vol các ben lien quan sau:
Giao dlch vol các ben lien quan nhirsau:
K'này
VND

KS' sosãnh
VND

392.441.952.744
92.690.554.620
64.456.324.307
56.512.121.663
43.192.641.764

352.753.418.446
103.302.378.200
9.666.660.271
2.184.271.660
27.803.786.367

Phi tu vn
Tong Cong ty Cong nghip Xi mang Vit Nam

547.394.272

427.981.402

Nhn hang khuyn mi, h07 tr
Cong ty TNHH MTV Xi mang Vicem Hoáng Thch
Cong ty Co phn Xi mang Vicem Bit San
COngtyTNHH MTV Xi m.ng Vicem Hãi Phong
Cong ty TNHH MTV Xi rn.ng Vicem Tarn Dip

46.000.000
20.000.000
262.200.000
42.018.400

1.725.428.922

Chit khu thanh toán thrçrc hi.röng
COng ty C6 phn Xi m.ng Vicem But San
Cong ty TNHH MTV Xi rnang Vicem Hãi PhOng

512.697.900
58.703.085

565.7 17.950
124.873.800

1.369.721.000

883.941.700

30/06/2017
VND

01/01/2017
VND

4.319.369.135
3.271.671.195

5.074.061.332
2.953.424.534
163 .363.073
269.562.972

Mua hang
Cong ty TNHH MTV Xi mäng Vicern Hoang Thch
Cong ty CO phn Xi mang Vicem Btit San
Cong ty TNHH MTV Xi mang Vicem Tam Dip
CongtyCophAn Xi iriäng Vicern Birn San
COngty TNHH MTV Xi mãng Vicern Hãi PhOng

Thu nhp cüa Ban Giám dc vã HDQT

10.512.725
22.400.000

So dir vOi các ben lien quan

Trá trtróc cho ngtthi ban
Congty C6 phân Xi mang Vicem But San
Congty TNHH MTV Xi mang Vicem Hal PhOng
Cong ty CO phân Xi mang Vicern Bim San
Cong ty TNHH MTV Xi mäng Vicem Tarn Dip
Pliäi thu khác
Cong ty TNHH MTV Xi mang Vicern Tarn Dip
Cong ty TNHH MTV Xi mang Vicern Hoang Thch
Phãi trã khác
COng ty C6^ phn Xi mang Vicem Btt San
30.

1.593.600
6.6 16.963.974

134.802.840

10.480.000

79.0 10.000

-

CONG CV TA! CHiNH
Quán 1y rCi ro vn
COng ty quãn tri ngun von nhrn dam báo ring Cong ty CO the^ vira hot dng lien tUc vira tôi da
hóa 1i ich cUa các cO dong thong qua ti iru hóa sO dir nguOn vOn và cong nç.
CAu tric vn cCia Cong ty grn Co CáC khoán nçi thuAn và pha- n On thuc sO NOW cua các co^ dOng
cua cong ty (bao gOin von gop, các qu dir trCr vâ lçxi nhun sau thuê chira phân phôi).
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Các ihuyêt minh nay lb rnçl bO phn ho p t/zành va caln thtQc dQc ding th&i vó-i báo cáo iài chinh kern rheo
Cie chinh sách k toán chü yu
Chi tit các chinh sách ke^ toán chü yu và các phucmg pháp ma Cong ty áp diving (bao gm các tiêu
chi dê ghi nhn, Co si xác djnh giá trj và Ca s& ghi nhn các khoán thu nhp và chi phi) dôi vâi
timg ba1 tài san tâi chinh, cong nç tài chinh va cong cv von dirc trinh bay tai Thuyêt minh sO^ 4.
Cie boai cong Cu tài chinh
Giá trj ghi sol
30/06/2017
VND

Giá trj ghi so
01/01/2017
VND

30.019.994.269
74,959.264.541
33.000.000.000

28.057.782.696
61.543.231.880
33.000.000.000

137.979.258.810

122.601.014.576

Cong nq tài chinh
Phãi trã nglräi ban và phãi trã khác
Chi phi phãi trá

49.483.437.549
2.761.608.047

41.470.803.884
1.126.834.025

Cong

52.245.045.596

42.597.637.909

TAi sin WchInh
Tien và các khoãn tucrng ducmg tiên
Phãi thu khách hang và phãi thu khác
Tài san tãi chinh khác
Cong

•
,

Cong ty chi.ra dánh giá giá trj hçip l' ciia tâi san tài chinh và cong nçi tãi chinh tai ngày kt thüc
nien do ké toán do Thông tu 210 cüng nhir các quy djnh hin hành chua có hi.ró'ng dan cv the ye
vic xãc djnh giá trj hqp I cUa các tài san tài chinh va cong nçi tài chinh. Thông ti.r 210 yêu cu áp
ding Chuân mrc Báo cáo tài chinh quOc té ye vic trInh bay Báo cáo tài chinh và thuyt minh
thông tin dôi vOi cong cii tài chinh nhung không thra ra hiró'ng dan tung throng cho vic dánh giá
và ghi nhn cOng cV tài chinh bao gm Ca dp dung giá trj hp l', nhãm phii hqp vâi Chun rnçrc
báo cáo tài chinh quôc t.
Miic tiêu quãn Iy rüi ro tài chinh
Rüi ro tài chinh bao grn ri ro thj trirng (ri ro v giá), rüi ro tin dung, ri ro thanh khoãn và rüi
ro lãi suit cüa dOng tin. Cong ty không thirc hin cac bin pháp phOng ngra các rüi ro nay do
thiêu thj trirOng rnua các cOng ciii tài chinh nay.
Rub ro thi tru'o'ng
Float dng kinh doanh ctia Cong ty sé chci yu chju rüi ro khi có sir thay di ve^ lAi sut. Cong ty
khong thixc hin các bin pháp phOng ngüa rüi ro nay do thiu thj tru?ng rnua các cOng ci,i tãi chinh.
Qu6n1jrzirovgiá

•
,
•

Cong ty có rüi ro ve^ giá hang hóa do thrc hin mua mot so" b41 hang hóa nhAt djnh. Cong ty quãn
1 rtxi ro ye giá hang hóa thông qua vic theo dOi chat chë thông tin và tInh hInh có lien quan cüa
thj trithng hang hóa nhAm quãn 1 thO'i dim rnua hang vã ban hang. Cong ty chira sr dung các
cong cu tai chinh pliái sinli darn bào dC pliOng ngira các rui ro ye giá hang hóa.
Rüi ro tin ding

•
•

9

Rüi ro tin dung xãy ra khi mot khácli hang hoc di tác khOng dáp rng dtxcrc các nghia vii trong
hqp dông dan den các ton that tài chinh cho Cong ty. Cong ty có chinh sách tin dung phi hQ'p va
thirng xuyên tlieo dOi tInh hInh de^ dánh giá xern Cong ty có chju rii ro tin dung hay kliOng. Rcii
ro tin dung tOi da dtrc the hin là giá tri ghi sO cüa so" dir khoán diii phOng pliái thu khó dOi tai
ngày 30/06/2017.
23
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Các fhuyêt mini: nay là ,n5t bO piz2n hcip thanh và can dzrçic dQC dông thai v&i báo cáo tai chinh kern theo

'

Cong ty dã áp dung quy djnh tai Thông tu 228/2009/TT-BTC do BO Tài chinh ban hành ngày
07/12/2009 và Thông Ur sO 200/2014/FT-BTC ngày 22/12/2014 dê trIch lp dkr phOng cho các
khoãn phài thu qua ban. Theo do, rnrc trIch lp dir phông ncr phâi thu khó dOi tai ngày 30/06/2017
là 38.398.807.744 dsng (tai ngày 31/12/2016 là 37.847.604.675 dông).
Rüi ro thanh khoãn

—

Cong ty quàn 1 rCii ro thanh khoân thông qua vic duy trI mt ltrcrng tién và các khoán urcrng
dircrng tiên phii hçp ya cac khoãn vay & m(rc ma Ban Giám dc cho là dü dé dáp trng nhu câu hoat
dng cQa Cong ty nhäm giàrn thiêu ãnh hixOng ccia nhiing biên dng v& lu6ng tiên.

IR
Bang duài dày trinh bay chi tit cac mac dáo h?n theo hçvp dng cOn li di vi cong ncr tài chinh
phi phái sinh và thri hn thanh bàn nhu da duçc thOa thun. Bang duâi dày duqc trinh bay dra
trén dOng tién chua chiêt khAu cia cOng nç tài chinh tInh theo ngày sam nht ma Cong ty phai trá.
Bang dirài dày trinh bay dOng tin c,:ia cac khoãngc và tiên Iãi. DOng tin li dôi vài lãi suâtthà
nôi, so tin chi.ra chiêt khAu diicc bAt ngun theo di.rng cong lãi suât tai cui k' ké toán. Ngay dáo
han theo hçrp dOng dLrcrc dira trén ngày sam nht ma Cong ty phai trâ.
Dtrói 1 näm
VND

Tir 1-5 nim
VND

Thng
VND

Tai ngày 30/06/2017
Phài trá ngI.rri ban và phãi trã khác
Chi phi phâi bra

47.649.326.187
2.761.608.047

1.834.111.362
-

49.483.437.549
2.761.608.047

Ti ngày 01/01/2017
Phãi trà ngui bàn vàphai trákhác
Chi phi phài trà

39.533.692.522
1.126.834.025

1.937.111.362
-

41.470.803.884
1.126.834.025

Bang sau dày trinh bay chi tit mrc dáo han cho tài san tài chinh phi phái sinh. Bang ducrc lp trén co
sâ mCrc dao han theo hcrp d6ng chua chit khu cüa tài san tâi chInh gôm IAi tir các tài san do, nu có.
Vic trinh bay thông tin tâi san tãi chinh phi phái sinh là can thiét dê hiêu dirqc vic quãn ly rii ro
thanh khoán cCia Cong ty khi tInh thanh khoãn duçrc quàn l trén ca sà cong ncr và tài san thuân.
näm
VND

Tong
VND

33.000.000.000

-

30.019.994.269
74.959.264.541
33.000.000.000

28.057.782.696
61.543.231.880

-

28.057.782.696
61.543.231.880

DtrOi 1 nlm
VND
Tai ngày 30/06/2017
Tin và các khoàn ti.rcng duong tin
Phãi thu khách hang và phãi thu khác
Tài san tài chinh We
Ti ngäy 01/01/2017
Tin và các khoàn tuang throng tin
Phái thu khách hang và phai thu khác

TLY 1-5

30.0 19.994.269

74.959.264.541

31. CAC Sy KIN PHAT SINH SAU NGAY KET THIJC KY KE TOAN

R

KhOng cO sir kin bt thurng nào xãy ra sau ngày kt tluc kS' ke^ toán lam anti hirOng dn tInh. hInh
tài chinh vi hoat dng c(ia COng ty can thiêt phãi diêu chinh hoc trinh bay trén Báo cáo tài chinh
cho k' boat dng tr ngày 01/01/2017 dn ngày 30/06/20 17.

OR
I,
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cac thuyêt ,ninh nàylà n(5t b5phn hqp thành và ccn dt,xc dc ding thai vái báo cáo tài chInh kern tlieo
32.

sO LI1U SO SANH
S6^ lieu so sánh trén Bang can d6i ke^ toán giQa niên do là s6 lieu tai ngày 31/12/2016 dA ducic kim
toán.
S6^ 1iu so sánh trên báo cáo kt qua kinh doanh giva niên dO, Báo cáo liru chuyn tin t giUa nién
dO là so lieu trén báo cáo tài chInh cho kS' hoat dng tr ngày 01/01/2016 den ngày 30/06/2016 dã
thrçc soát xét.

Ha N5i, ngay 09 tháng 08 nám 2017
Ngirôi lp

Ke toán trIrng

dc
CO PHAN tVc\
vcF;M 1 \fl,II

Dng Thành Cong

Van Quang Duc
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Ngô Dire Liru

TONG CONG TY CONG NGH1P XI MANG \'N CONG IIOA XA UQI CIIU NGUIA VIT NANJ
CONG TV CP VICEM TIIU5ONG MJ XI MANG

S2 TMXM-TCKT

Bc lp - Ti' do - Hnh phüc
Ha Nói, ngày 09 Iháng 8 näm 2017

V/v: Giãi trinh chênh Ich Ii nhu.n 6 tháng dâu
iiãm 2017 so vài ciing k n.rn truOc.

KInh gri:
- U ban Chirng khoán Nhâ nuóc;
- Si Giao djch Chii'ng khoán Ha N)i.
Can cir thông ti.r sO^ 155/2015/TT-BTC ngây 06/10/2015 cüa B6 Tài chinh
huO'ng dan ye vic cOng bO thông tin trCn thi trtràng chirng khoán.
Cong ty cô ,phân \Ticern Thuong mi Xi mang xin thxc giâi trinh chênh 1ch
hi nhun sau thud 6 tháng dãu nAm 2017 so vâi ciing k' närn trwc nhu sau:
L So lieu:

Chi tiCu
Lo'i nhuân sau thud

6 tháng dAu
näm 2017

6 tháng diu
nãm 2016

Chtnh 1ch
giãm

So sánh
giâm

3.873.359.511

6.223.548.015

2.350.188.504 i 3736%

II. Nguyen n/ian chênh &c/z:

Lçii nhu.n sau thuê 6 tháng dâu nirn 2017 giãm 2.350.188.504 dOng, tuo'ng
rng giám 37,76% so vó'i cüng k näm 2016 do nguyen nhân nhu sau:
-Doanh thu hot
1 dông tài chinh tang 144.9 19.022 dông do COng ty can dôi
dèng tiCn nhàn rOi dC dâu tu tâi chInh ngàn ban.
- Chi ,phI ban hang tang 593.323.628 dông do san lupng tiu thii tang
180.690,19 tan nên chi phi tiCn luong tang so vâi ccing kS'.
- Chi phi quãn 1 doanh nghip giãm 856.402.648 dông do trich ltp du
phOng n' phâi thu khó dôi giâm so vâi cüng kS'.
- Lçi nhu.n Ur thu nhp khác giârn 3.625.876.176 dông do 6 tháng dâu närn
nãm 2016 COng ty thanh 1, nhung ban tài san trên Et tai dja chi so 357 dung
MC Linh, phi.rà'ng Lien Báo, thành phô VTnh Yen, tinh VTnh Phi.ic.
Cong ty cô phãn Vicem Thuong mi xi mang xin cam doan nhrng giãi trinh
nCu trCn Ia hoàn toàn ding, phCi hp vOi thirc tê phát sinh tai COng ty.
KInh báo cáo U ban chirng khoán Nhá nuóc. SO Giao cljch chü'ng khoin Ha
Ni các so Iiu giái trinh trCn.
Xin trân tr9ng cam on!
.

GIAM DOC
:Voi nlzuzn:
- Nhu trën;
- HDQT, Ban KS;
- iCKY. Thu kCt 1
- Liru \'n thu.

ô I)Irc

TONG CONG TY CONG NGH1P XI MANG VN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
CONG TV CP VICEM THUONG MJ XI MANG

S : 23(FMXM-TCKT
V/v Cong bó thông tin Báo cáo tài chinh gift niên
do nAm 2017 dd duqc soát xét.

We lp - Tr do - Hnh phiic
Ha N5i, ngày 09 tháng 8 ,iãrn 2017

KInh gCri:
- U9 ban chtng khoän Nhà nuâc;
- Sâ giao djch chtrng khoán Ha Ni.
1. Ten cong ty: Cong ty c phAn Vicem Thuorng mi Xi mäng.
2. Ma chirng khoán: TMX.
3. Tr1i si chinh: S6 348 duäng Giài Phong, Phtrang Liit, Thanh Xuân, Ha Ni.
4. Dién thoai: 0438643340

S6, Fax: 0438642586

5. Ngui thrc hin cOng b6 thông tin: BA Lê Kim Phtrcing.
6. Ni dung cUa thông tin cong b:
6.1 Báo cáo tài chinh gift niên dQ näm 2017 cUa Cong ty c6 phAn Vicem
Thtrang mi xi mng &rc 1p ngày 09 tháng 8 nAm 2017 dâ ducic soát xét bâi
Cong ty TN}IH Kim toán An Vit bao gm: BCDKT, BCKQKD, BCLCTT,
TMBCTC.
7. Dja chi Website dang tãi toàn b6 Báo cáo tài chinh giQa niên dO näm 2017:
www.tmx.com.vn.
Chüng tôi xin cam kt các thông tin cong bó trên day la' ding sr tht và hoàn
toàn chu trách nhim trtróc pháp lust ve^ nOi dung thông tin cOng b&
Xin trân trQng cam an!
GIAM DOC
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