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CONG TY CO PHAN VICEM THIfoG MA! XI MANG 

BANG CAN nOi Kt TOAN 
Tai ngày 30 thang 6 nãm 2016 

MAU sO BOl - DN 
Dun vf tinh: VND 

CHI TIEU 

A- TAI SAN NGANHAN 

I. 	Tien va cac khoan tJ.ro'ng throng tien 
1. 	lien 
2. 	Các khoàn ti.rcYng throng tin 

III. Các khoãn phãi thu ngn hn 
I. 	Phãi thu ngân hn ccia khách hang 
2. 	Trã trtrâc cho nguài bàn ngn hn 
3. 	Phai thu ngAn hn khác 
4. 	Dr phông phãi thu ngn hn kho dôi 

1V. Hang ton kho 
1. Hang t4n kho 
2. Di.r phOng giàm giá hang ton kho 

V. Tii sin ngn hn khác 
3. Thud Va các khoàn khác phài thu Nhà nuOc 

B- TAISANDAIH3N 

II. 	Tài sin co" dinh 
1. Tài san co" dinh hUu hInh 

- Nguyen giá 
- Gith trj hao mon 1u9 k 

2. Tái san c6 dinh vô hinh 
- Nguyen giO 
- GO trjhaomOnlu9/d 

IV. îàí sin d&dang dài hn 
1. 	Chi phi xáy drng ca bàn dâ dang 
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TONG CQNG TA! SAN 
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149.357.909.837 
	

143.035.094.933 



Ngu'M Ip 

30/06/2016 	01/01/2016 

57.791.771.248 

55.808.824.386 
43 .320.303.603 

425.001.739 
1.110.026.728 
2.960.003.964 
3 .305.44 1.293 
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1.982.946.862 
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91.566.138.589 

60.000.000.000 
60.000.000.000 
22.090.195.705 
3.252.394.869 
6.223.548.015 

52.925.837.692 

50.881.237.692 
39.394.853.884 

684.643.290 
1.642.992.313 
5.136.505.371 
3.526.217.769 

496.025.065 

2.044.600.000 
2.044.600.000 

90. 109.257.241 

90.109.257.241 

60.000.000.000 
60.000.000.000 
16.022.338.542 
3.252.394.869 

10.834.523.830 
3.662.675.509 

	

6,223.548.015 
	

7.1 71.848.321 

	

149.357.909.837 	143.035.094.933 
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BANG CAN DOl Kt TOAN (Tip theo) 
Tai ngãy 30 tháng 6 nãm 2016 

MAU sO BOl - DN 
Don vi tmnh: VND 

Ma Thuyt 
CHI TIEU so minh 

C - NO PHAI TR 300 

I. Nngnban 310 

1. Phãitrangi.ribánngânhn 311 14 
2. Ngi.r?.yi mua trà tin tn.rOc ngân han 312 
3. Thud và cac khoàn phài np Nhã ntrâc 313 15 
4. Phãitrangi.räi1aodng 314 
5. Chi phi phãitrãng&nhan 315 16 
6. Phãitràngnhankhác 319 17 
7 Qu5 khen thi.rông, phi.c lçii 322 
II. N9 dài hn 330 
1. Phãj trã dài han  khác 337 17 
D - VON CHU Sd HU1J 400 

I. V6nchüs&hthi 410 18 

1. Vngopcuachüs&huu 411 
• - Co philuphd thông có quyn biéu quyêt 411a 

2. Qu5'dAutrpháttrin 418 
3. Qu5 khác thuôc vn chü so hthi 420 
4. Lçi nhun sau thus chua phân phi 421 

- LNST chwa phán phôi lily ké den cuôi k 421a 
trwOc 
- LNSTchi3-aphanphdiIc)này 421b 

TONG CQNG NGUON VON 440 

Ke toän truöng 

Bang Thành Cong 	 VänQuangDüc 	 go Birc Luii 
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CONG TY CO PHAN VICEM THU'ONG MI XI MANG 

BAO CÁO KET QUA HOAT BONG KINH DOANH 
Qu 2 näm 2016 

MAU sO B02- DN 
Don vi tInh: VND 

Ma Thuyt 	Qu 2 näm 	 6 thing dâu 	6 thing dáu CHI TIEU 
s6 minh 	2016 	

Q'2m2015 nam2Ol6 
	nAm2015 

1. Doanh thu ban hang vi 	01 	20 	338.279.058.850 303.036.320.646 	547.359.737.123 	454.988.320.174 
cung cap djch vu 

2. Các khoãn giâm trr doanh 	02 	
21 	8.338.552.902 	5.170.371.909 	13.422.904.825 	7.488.881.989 

thu 
3. Doanh thu thun v ban 	10 	 329.940.505.948 	297.865.948.737 	533.936.832.298 	447.499.438.185 

hang và cung cap djch vi 

Giá v6n hang ban 	 11 	22 	317.620.102.612 	287.877.456.310 	514.740.219.039 	432.488.725.045 

5. Lçi nhun gp v ban hang 	20 	 12.320.403.336 	9.988.492.427 	19.196.613.259 	15.010.713.140 
và cung cap dch vy 

6. Doanh thu hot dng tài 21 	 870.435.192 	1.144.848.933 	1.505.240.712 	1.677.484.372 
chInh 	

23 
 

7. 22 	 - 
Chi phi tài chinh 	 - 	 - 	 - 

- Trongdó: Chi phi Mivay 	23 

8. 25 
Chi phi bàn hang 	 24 

	

6.354.834.312 	4.189.550.474 	8.779.571.824 	6.695.586.961 
9. 26 

Chi phi quân 1 doanh nghip 	24 

	

5.595.321.994 	4.821.943.043 	8.131.315.084 	7.362.583.831 
10 Lqinhuânthuntrboat 30 

dng kinh doanh 	 1.240.682.222 	2.121.847.843 	3.790.967.063 	2.630.026.720 
11  

Thu nhp khác 	
31 	

26 

	

5.586.772.806 	222.245.348 	5.957.256.192 	718.345.549 
12 	 32 

Chi phi khác 	 27 

	

1.667.439.245 	43.311.000 	1.952.288.236 	43.311.000 
13 	 40 

Lçri nhun khác 

	

3.919.333.561 	178.934.348 	4.004.967.956 	675.034.549 
14 Tong Iqi nhun kel  toän 	50 

trirO'c thu 	 5.160.015.783 	2.300.782.191 	7.795.935.019 	3.305.061.269 

15 Chi phi thud TNDN hin 51 
28 

hành 	 1.038.603.157 	514.092.082 	1.572.387.004 	744.273.479 
16 52 	 - 

Chi phi thuê TNDN hoàn 14i 	 - 	 - 	 - 

17 Lqinhuânsauthuthu 	60 
nhp doanh nghip 	 4.121.412.626 	1.786.690.109 	6.223.548.015 	2.560.787.790 

18 70 
Lai co' ban trên cô phieu 	 29 

	

687 	 298 	 1.037 	 427 

Ha Ni, ngày 20 tháng 7 nãm 2016 
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260.963.449 274.750.294 

1.563.863.989 1.362.881.248 

(814.648.962) (726.077.172) 

8.806.113.495 4.2 16.615.639 

(10.306.877.338) (21.674.025.298) 

3.573.543.784 (311.342.200) 

411.878.121 (21.115.116.799) 

(1.288.187.342) (528.460.000) 

(596.810.894) 
(701.857.273) 

599.659.826 
(40.114.185.931) 

	

(116.100.000) 	 - 

	

(3.826.988.086) 	 - 

	

814.648.962 	726.077.172 

	

(3.128.439.124) 	726.077.172 

(2.528.779.298) (39.388.108.759) 
53.072.727.541 76.658.483.562 

50.543.948.243 37.270.374.803 

CONG TY CO PHAN VICEM THUYNG MA! XI MANG 

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN T1 
(Theo phurrngpháp gián hIp) 

Cho näm tài chInh kêt thüc ngày 30/6/2016 
MAU SO B03 - DN 

Dow vj tInh. VND 

	

6 tháng du nam 	6 tháng du näm 
2016 	 2015 

	

7.795.935.019 	3.305.061.269 

CIII TIER  U  
MA 
so 

I. LIXU CHUYEN TIEN TU' HOAT BONG KINH DOANH 
1. Lçri nhun tru'O'c thud 01 
2. Biêu chinh cho các khoãn 

- Khu hao TSCD Va BDSDT 02 

- Các khoãn dg ph6ng 03 

- Lãi, 105  tr hoat dQng dAu liz 05 

3. Lqi 	nhun 	tCr 	hoat 	dng 	kinh 	doanh 	trtrO'c 08 thay dôi von Iu'u dng 
- Thng, giãm các khoãn phãi thu 09 

- Tang, giàm hang ton kho 10 
- Tang, giãm các khoán phãi Ira (Không ke^ IAi vay 
phãi trá, thuê thu thp doanh nghip phài nOp) 

- Thue thu nhâp doanh nghip da np 15 

- Tin chi khác cho hoat dng kinh doanh 17 

Liiii chuyên tin thun tü' hot dng kinh doanh 20 

II. LUU CHUYEN TIEN T1S HOAT BONG BAU TU 
1. Tin chi de^ mua sam, xây dirng TSCD và các tài san 21 

dài han  khác 
2. Tin thu tr thanh 1, nhuc'ng ban TSCD Va các tai 22 

san 
2. Tin thu läi cho vay, c05' ti:rc và lqi nhun &rçic chia 27 

Ltru chuyn tin thun Ur hot dng du tu' 30 
III. LUU CHUYEN TIEN TI'X HOLT BONG TA! CHINH 

Luu chuyn tin thun Ur hot dng tài chInh 40 
Lu'u chuyên tin thun trong näm 50 

Tin vii tu'ong duo'ng tin du nAm 60 
Anh huô'ng cUa thay d6i t' gia ngoi t6 61 

Tin vii tu'o'ng du'o'ng tin cu 6 i nàm 70 

Ha N5i, ngày 20 tháng 7 nárn 2016 

Ngtrô'i 1p 	 K toán trtthng i9569- 4j1am doc /OO  

CO Ty 'C 

COPHAN 

* 	vI(:I';4 

o THLJ'ONG MA! 

X!MANG. 

'XLJAN - 

Bng Thinh Cong 
	

Vim Quang }Xrc 
	

Ngô TXrc Ltru 
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CONG TY CO PHAN 
Djachi 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 	 MAW SO B09a - DN 
Các thuyt minh nay là mt bphn hqp thành và cn dztc dQC dng th&i v&i báo cáo tai chinh kern theo 

1. DC DIEM HOAT DQNG CUA DOANH NGHIP 

HInh thrc s& hCru vn 

Cong ty C65  phAn Vicem Thi.rcing mi Xi mãng hoat dng theo Giy chrng nhn dãng k doanh nghip 
so ngày 02/07/2007 và Giy chUng nh.n dang k doanh nghip thay dôi Ian thur 6 ngãy 26/01/2015. 

Vn diu le^ là 60.000.000.000 \TND, mnh giá c6 phAn là 10.000 VND. Cô phiu cCia Cong ty dugc 
niêm yet và giao djch trén Sâ giao djch Chirng khoán Ha Ni vâi ma-  co-  phiêu là TMX. 

Ngãnh nghex kinh doanh và hoyt dng chInh 

• Cung i.'mg và quãn l ngun lao dng; 

• Dai l du lich; 

• Ban buôn nông, lam sAn nguyen lieu  (trir  g& tre, ncra) vA dng vt song; 

• Buôn ban thijc phâm. 

• Ban buôn chuyên doanh khac chxa thrçc phân vào dâu; kinh doanh vt tu, thit bj, phu tüng, phv 

gia, bao bi (phiic vi san xuAt xi mAng, dAn ding va cong nghip); 

• Nhà hang và cac djch vii An ung phc viii kru dng; 

• Kinh doanh cAc mat  hang din tCr, din mAy, din 1nh, W, xe may, xe dap; 

• BAn lé lircing thirc, thrc phm, d0A ung, thué,c La, thuc lao chim t trçng lan trong cAc cCra 

hang kinh doanh Ong hqp; 

• Ban buôn mAy móc, thit bj và phu tüng mAy khAc; 

• Ban buôn thit bj và linh kin din tü, vin thông; 

• Ban buôn ô to và xe có dng ca khác; 

• BAn buôn vt 1iu, thit bj lp dt khAc trong xAy dirng; 

• XAy dujng cong trInh k5 thut dAn dung khAc; 

• Kinh doanh bt dng sAn, quyn sCr dung dt thuc chü s& hthi, chü sCr dung hoac  di thuê; 

• Hot dng vui chcii giãi trI khác chira duçic phân vào dâu; 

• Vn tài hành khAch dir&ng b6 khAc; 

• Vn tAi hành khách yen bin vA vin throng; 

• Float dng djch vi h trçr kinh doanh khAc cOn la  chiia thrçc phân vào dâu. 

Chu k sin xut, kinh doanh thông thirOng 

Chu kS'  sAn xu.t, kinh doanh thông thuäng cUa Cong ty dirge thrc hin trong thai gian không quA 12 
thAng. 

A u true cong ty 

Trii so' chInh cUa Cong ty d.t tai  s0^ 348 GiAi phOng, Phircing Lit, Thanh XuAn, HA NOi 

Dan vi trim thuc 	 DIa chi 

Chi nhánh Thai Nguyen S 0^ 56, Du?mg Phu' XA, To^ 15, Phuo'ng Phu' Xá, 
TP. Thai Nguyen, Tinh ThAi Nguyen 

Thuyt minh ve khA nãng so sAnh thông tin trên bAo cáo tAi chInh 

Hot dng kinh 
doanh chInh 

BAn xi mAng 

no 





CONG TY CO PHAN 
Djachi 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHiNH 	 MAU SO B09a - DN 
c'ác thuyét rn/nh nay là rnc5t bphn hçp thành và cn duc dQc dng thôi vói báo cáo tai chinh kè,n theo 

Ngày 22/12/2014, B Q^ Tài chInh dã ban hành Thông tir so^ 200/2014/TT-BTC ("Thông tu 200") huàng 
dn che d, ke^ toán cho doanh nghip. Thông tu nay cO hiu hrc cho näm tài chmnh bat dâu vào hoac sau 
ngày 01/01/2015. Thông tu 200 thay the' cho các quy djnh ye Che d k toán doanh nghip ban hành 
theo Quyêt djnh so 1 5/2006/QD-BTC ngày 20/3/2006 và Thông tu so 244/2009/TT-BTC ngày 
31/12/2009 cüa B6 Tài chInh. Ban Giám d6c dä áp dung Thông tu 200 trong vic 1p và trinh bay báo 
cáo tai chInh näm tài chInh 2015. Theo do, mt s SO 1iu dâu näm trên Bang can dOi ké toán dt.rcic 
phân 1oi 1i nhm dam báo cO th so sánh thrqc vâi s6 1iu Wong üng cuôi näm phii hop vâi htrOng 
dn ti Thông tu so 200/2014/TT-BTC. 

2. NIEN DQ KE TOAN, DON Vi TIEN TP, S1'Y DVNG TRONG KE TOAN 

Niên dq^ ke^ toän 

Niên d6 ke toán cüa Cong ty bt du tr ngãy 01 tháng 01 và kt thUc vâo ngày 31 tháng 12 nãm duung 
1ch. 

Don vi tin tV^ sfr thing trong k toán: Dng Vit Nam (VND) 

3. CHUAN M1J'C VA CH E-  nQ KE TOAN AP D1JNG 

Báo cáo tài chinh dixçc trinh bay bang Dng Vit Nam (VND), duçc l.p dira trên các nguyen tAc k 
toán phü hcp vài quy djnh cüa Chê dq^ k toán doanh nghip ban hành tai  Thong ti.r sO 200/2014/TT- 
BTC ngày 22/12/2014 cUa B Q̂ Tãi chmnh, Chun mirc k8' toán Vit Nam và các quy djnh pháp I cO lien 
quan den vic lp và trinh bay báo cáo tài chInh. 

4. TOM TAT CAC CHfNH SACH KE TOAN CHU YEW 

Co sO' Ip báo cáo tài chinh 

Bão cáo tái chInh duc l.p  trén ca so kê toán don tIch (trir mt so thông tin lien quan den hxu chuyên 
tiên t), theo nguyen tac giá gOc, dira trên giã thit hoat dng lien tc. 

U'&c tInh kex toán 

Viêc lap báo cáo tài chInh tuân  thU theo các Chu.n mrc k toán Vi 9t Nam, Che^ d6 k6 toán doanh 

nghip Va các quy djnh pháp l' cO lien quan dn vic 
JA  và trinh bay báo cáo tai chInh yêu câu Ban 

Giám dOc phãi có nhng trOc tInh và giã djnh ãnh huOng dn so lieu báo cáo ye cong ng, tài san va vic 

trinh bay các khoán cong ng va tài san tiêm tang tai  ngày lp báo cáo tai chinh cUng nhu các s6 lieu  báo 

cáo ye doanh thu và chi phi trong suOt näm tài chinh. Kt qua hoat dng kinh doanh thrc te cO the khác 
vOi các uOc tInh, giã djnh d.t ra. 
Tin và các khoãn tu'ong throng tin 

Tin phãn ánh toàn b s6̂ tin hi  cO cUa Cong ty tai  ngay kt thCic n iên d ke toán, bao gm tin mat, 

ti&n gcri ngân hang không kS' han và tin dang chuyn. 

Cãc khoãn tiwng throng tin phàn ánh các khoãn dAu ttx ngn han  có thai han  thu hi khOng qua 03 

tháng kA tr ngay dâu tu cO khã nãng chuyên dOi d dàng thanh mt lung en xác djnh va khOng cO riii 

ro trong vic chuyn dOi thành tiên tai  thri diem báo cáo, ducc ghi nhn phU hçrp vOi quy djnh cCia 

chuân mirc U toán Vit Nam sO 24 - Báo cáo km chuyên tiên t. 

Các khoãn phãi thu Va dir phOng phãi thu khO dOi 

Các khoãn phãi thu dixçc theo dOi chi tit theo kS' han g6c, k5' han cOn lai  ti thai dim báo cáo, di 

tugng phãi thu, loai nguyen t6 phãi thu và các yu t0 khác theo nhu câu quãn I cUa COng ty. Vic phân 
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CONGTYCOPHAN 
Djachi 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 	 MAU sO B09a - DN 
Các thuyé't minh nay là m5t bç5phn hçp tliành và cdn duçrc dcc &ng thai v6i báo cáo tai chmnh kern theo 

l°aj các khoãn phãi thu là phãi thu khách hang, phãi thu ni b, phãi thu khác discic thirc hin theo 
nguyen täc: 

- Phãi thu cüa khách hang gm các khoãn phãi thu mang tinh thuong mi phãt sinh tii giao djch có 
tinh chat mua - bàn, bao gôm Ca cac khoãn phãi thu ye tiên bàn hang, xuât khâu üy thác cho dan vi 
khác; 

- Phãi thu khác gm các khoãn phãi thu không cO tinh thicxng mgi, không lien quan den giao dch 
mua - bàn, bao gôm: Phãi thu ye lãi cho vay, läi tiên gcri; các khoãn dã chi h; các khoàn ben nhn 
üy thác xuât khâu phãi thu h6 cho ben giao Uy thác; phãi thu ye lien pht, bôi thu&ng; các khoãn 
tam g; cam m cô, k ci.rçxc, k quy, cho muvn tài san... 

Cong ty can cir k' han  con  lai tai thai dim báo cáo cUa các khoàn phài thu de^ phân loai là phãi thu dài 
hn hoc ngan han. 

Các khoàn phãi thu dLrc ghi nhn không vugt qua giá trj CO the thu hM. Dr phOng phãi thu khó dOi 
duqc trIch Up cho nhng khoãn phài thu dd qua han  thanh toán ti'r trên sáu tháng trâ len, hoc các 
khoán phãi thu ma ngiii nçi khO cO khà nang thanh toán do bj giãi the, phá san hay các khO khãn tuang 
tr phü hçp vâi quy djnh tai Thông ti.r sO^ 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 cta Bô Tài chInh và Chê 
d6 ké toán doanh nghip hin hành. 

Hang ton kho 

Hang ton kho dixçic xác dnh trên co sä giá thAp han gitia giá gôc và giá trj thuân cO th thrc hin 
thrçic. Giá gôc hang ton kho bao gôm chi phi mua, chi phi ché biên va các chi phi lien quan trrc tiêp 
khác phát sinh de cO du?c hang tn kho & dja dim va trang thai hin tai.  Giá gôc cUa hang ton kho 
discic xác djnh theo phucing pháp bInh quan gia quyén. Giá trj thuân cO the thrc hin dirgc dugc xác 
djnh bang giá ban i.thc tinh trir các chi phi de hoàn thành, chi phi tiêp thj, ban hang và phân phôi phát 
sinh. Hang ton kho ducic hach  toán theo phrong pháp ké khai thuOng xuyên. 

Dr phOng giâm giá hang ton kho là s6 chênh lch giCia giá gc cüa hang On kho l&n han giá trj thun 
có the thrc hin dt.rcic cüa chUng tai  ngày kt thiic nien d kê toán, ducic trIch Ip phü hcip vâi quy djnh 
tai Thông ttr so 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 cüa BO Tài chinh. 

Tài sin c04  dlnh  Wu hInh và khu hao 

Tài san c djnh hOu hInh di.rc trInh bay theo nguyen giá trir giá trl hao mOn My ke. Nguyen giá tài san 
cô djnh hUu hinh bao gôm giá mua và toàn b các chi phi khác lien quan trirc tiep den vic dua tài san 
vào trang thai sn sang si.'r dung. Nguyen giá tài san c6 djnh hQ'u hInh do tir lam, tçr xây dimg bao gôm 
chi phi xây drng, chi phi san xuât thrc t phát sinh cong chi phi lap dat  và chay thir. 

Các chi phi phát sinh sau ghi nhn ban du di.rc ghi tang nguyen giá cUa tài san nêu chüng thrc sij cái 
thin trang thai hin tai  so vOi trang thai tiêu chun ban dAu ccia tài san dO, nhis: 

- 	Thay di bo phn cUa tài san c6 djnh hQ'u hInh lam tang th&i gian scr dung hthi Ich, hoac  lam 
tang cong suât scr diing cüa Wing; hoac 

- 	Cãi tin b phn cUa tài san c6 dlnh  hQu hInh lam tang dáng ke chit hrng san phAm san xuAt ra; 
hoac 

- 	Ap dicing quy trinh cong ngh8 san xut mi lam giãm chi phi hoat dng cUa tài san so vi truâc. 

Các chi phi phát sinh C18 sCra chüa, báo dung nhm mc dIch khôi phiic hoac duy tri khã nang dem laj 
lcii Ich kinh tê cUa tài san theo trng thai hoat  dng tiêu chuân ban dâu, không thOa mAn mt trong các 
diêu kin trên, thrç'c ghi nhn vào chi phi san xuât, kinh doanh trong kS'. 
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CONG TY CO PHAN 
Dja chi 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 	 MAU sO B09a - DN 
Các thuyé't minh nay là mt bph4n  hQp thành và cn thtc dcc dng th&i vói báo cáo tài chInh kern theo 

Tài san co^ djnh thrçic kháu hao theo phtrcing pháp thiing thâng dira trên thii gian sCr dung iràc tinh ca 
tài san phU hçip vOi khung khâu hao quy djnh ti Thông ti.r so 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 cüa B 
Tài chinh. Th?ii gian khâu hao cu the cüa các Ioi tài san cO^ djnh nhx sau: 

Näm 
Nhà ci'ra 4t kin trUc 
	

10-50 
Phucrng tin 4n tái, truyên dn 

	
3-8 

Thit bj quãn 1 
	

3-6 

Chi phi xây drng co ban d& dang 

Chi phi xây drng ca bàn dâ dang &rçic ghi nhn theo giá gc, phãn ánh cac chi phi lien quan tnrc tip 
(bao gôm Ca chi phi Iài vay có lien quan phü hçip vài chinh sách kê toán cUa Cong ty) den các tài san 
dang trong qua trinh xây drng, may móc thiêt bj dang lap d.t dê phiic vv cho miic dIch san xuât, cho 
thuê và quãn l cUng nhiz chi phi lien quan dn vic scra chra tài san cô djnh dang thrc hin. Vic khâu 
hao các tài san nay thrqc ap dung ging nhi.r vâi các tài san khác, bat dâu tr khi tài san a vào trng thai 
sn sang sr ding. 

Chi phi phãi trã 

Chi phi phài trã dirge ghi nhn dija trên các uOc tInh hcp l v cãc khoãn chi phi thrc th phãi trá, s6 
tiên phãi trà cho cac djch vi dA sCr dung trong näm do chisa có hóa dcm hoc chua dü ho sa, tài lieu kê 
toãn, bao gm: Chi phi ban hang và các khoãn chi phi djch vi mua ngoài phãi trã khác. 

Ghi nhn doanh thu 

Doanh thu dirge ghi nhn khi kt qua giao djch dirge xác djnh mot each dáng tin c.y và COng ty cO khã 
nang thu dixcic các lçii Ich kinh tê tir giao djch nay. 

Doanh thu ban hang dtrcic ghi nhn khi dng thai thOa man tt cã näm (5) diêu kin sau: 

- 	Cong ty dà chuyn giao phn Ian rüi ro và lçii ich gn lin vâi quyn sô hru san phAm hoc hang 
hóa cho ngix&i mua; 

- 

	

	Cong ty không con näm giQ quyn quãn l' hang hóa nhtz nguai sâ hru hang hóa hoc quyn 
kiêm soát hang hóa; 

- 	Doanh thu dxcic xác djnh tiwng dOi chãc chin; 
- 	COng ty s thu dirge lçi Ich kinh th tr giao d!ch  ban hang; và 
- 	Xác djnh dixcic chi phi lien quan den giao djch ban hang. 

Doanh thu cho thuê bt dng san duçc ghi nhn theo phi.rong pháp thrang th.ng trong suôt thai gian 
cho thuê. Tiên cho thuê nhn trixâc cüa nhiêu kS'  dtrçic phân bO vâo doanh thu phü hçp vài thai gian 
cho thuê. 

LAi tin gCri dirge ghi nh.n trên co sâ dn tich, dirge xác djnh tren s6 di.r các tài khoan tin gi:ri và lai 
suât áp dçtng. 

Cong ci tài chinh 

Ghi nhc2n ban ddu 

Tài san tãi chInh 

Theo Thông tir s6 210/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 cUa Bo Tài chInh, tài san tài chInh thrçc phân 1oi 
mt cách phü hçrp, cho mçc dIch thuyêt mirth trong cac báo cáo tài chInh, thành tài san tài chinh duçc ghi 
nhn theo giá trj hçxp 1 thông qua báo cáo k& qua hot dng kinh doanh, các khoân cho vay va phãi thu, 



CONG TY CO PHAN 
Dia chi 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH 	 MAU SO B09a - DN 
Các thuyé't minh nay là mot b5 phán hc.p thành va ccn dwcrc dQC dng thYi vc?i báo cáo tài chInh kern theo 

cac khoãn du hr n.m gitCr dn ngày dáo hn vã tài san tâi chinh sn sang & ban. Cong ty xãc djnh phân 
1oi các tâi san tài chInh nay tai  th&i dim ghi nh.n lan dãu. 

Ti thii dim ghi nl4n  IAn du, tài san tãi chInh ducic xác djnh theo giá g& cong  vi các chi phi giao 
dlch trrc tiép lien quan den vic mua sm tãi san tài chInh do. Các tài san tài chInh cüa Cong ty bao 
gôm tiên Va CC khoãn tuang &rang tin, phâi thu khách hang và phãi thu khác. 

NG phâi trâ tài chInh 

Theo Thông tr sO^ 210/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 cüa B^ Tài chInh, no phãi trã tài chInh dtrc 
phãn 1oi mt cách phü hqp, cho miic dIch thuyêt minh trong các báo cáo tãi chInh, thành no phái trã tài 
chInh thrçic ghi nhn theo giá trj ha 1 thông qua báo cáo kêt qua hot dng kinh doanh và nci phái trã 
tài chInh duçc xác djnh theo giá trj ph ãn bô. Cong ty xác djnh phân 1oi các no phãi trã tài chInh nay tai 
thai diem ghi nhn lan dâu. 

Tai thyi diem ghi nhn lan dAu, no phâi trã tài chInh thrcic xác djnh theo giã gôc cong vài các chi phi 
giao djch tnjc tip lien quan dn vic phát hành no phái trã tài chInh do. Nq phài trã tãi chInh cCta Cong 
ty bao gôm phãi trã nguii ban, chi phi phãi trã, phâi trã khác, vay và no thuê tài chInh. 

Giá ti-j sau ghi nhç2n ban ddu 

Giá trj sau ghi nhn ban dAu cUa các cong cu tài chInh disc phán ánh theo giá trj hop Is'. Trtxäng hop 
chua có quy djnh ye vic xác dnh lai  giá trj ho p l cCia the Cong cu tài chInh thI trInh bay theo giá trj 
ghi so. 

Bü trir các cong cy tat chInh 

Các tài san tài chfnh Va no phãi trá tái chInh dixçic bü trir vá giá trj thuân sd &rcic trInh bay trén bang 
can dôi ke^ toán, nêu và chi nêu, Cong ty CO quyên hçp pháp thirc hin vic bii trtr các giá trj dA duçxc 
ghi nhn nay và cO djnh bci trt'r tren ca so thun, hoac thu di.rc các tài san và thanh toán nor phãi trá 
dông thyi. 

Thuê 

Thug thu nh.p doanh nghip th hin t6ng giá trj cUa s6 thus phãi trâ hin ti và so thuê hoan lai. So 
thuê hin tai  phãi trã &rçlc tInh dra trén thu nh.p chju thu8 trong näm. Thu nhp chju thuê khác vOi 1i 
nhu.n thuân di.rçic trInh bay hen báo cáo kt qua hoat  dng kinh doanh vi thu nh.p chju thue^ không bao 
gôm các khoãn thu nhp hay chi phi tInh thu hoc &rçc khâu trt'r trong các näm khác (bao gm Ca i 

mang sang, nêu co) và ngoài ra không bao gm các chi tiêu khOng chu thuê hoc không thrçc khu trir. 
Thuê thu nhp hoãn lai  thrçc tInh trên các khoan chênh Ich gifra giá trj ghi so vâ Co sO tmnh thuê thu 
nhp cCia các khoãn rn'ic tái san hoc cong no trên báo cáo tài chInh và dircic ghi nhn theo phuong 
pháp bang can dOi kê toán. Thuê thu nhp hoân 1i phãi trã phãi dixçic ghi nh.n cho tat ca các khoãn 
chênh lch tam thai cOn tài san thué thu nhp hoan li chi duçc ghi nhn khi chäc chän cO dU Içi nhun 
tInh thuê trong tuong lai de^ khu trfr các khoàn chênh Ich tam thai. 

Thue^ thu nhp hoãñ lai duc xác djnh theo thu suAt dir tInh se áp ding cho nãm tài san ducic thu hi 
hay no phãi trã duçc thanh toán. Thue thu nhp hoãn l?i  dtxçxc ghi nhn vào Báo cáo kt qua hoat dng 
kinh doanh ya chi ghi vào vOn chü sO hQu khi khoàn thuê dO có lien quan den các khoãn miic dtrcic ghi 
thang vào von chü sO hthi. 

Tài san thus thu nhâp hoàn lai va no thue^ thu nhp hoãn lai phãi trã dtrgc bü trr khi Cong ty cO quyén 
hqp pháp dê bü tr& gift tài san thuê thu nh.p hin hành vOi thuê thu nh.p hin hành phãi np và khi 
các tài san thuê thu nhp hoãn lai  va n thuê thu nhp hoän Ii phãi trã lien quan tOi thuê thu nhp 
doanh nghip duçc quãn l bOi cUng mt Ca quan thuê và Cong ty CO dLr djnh thanh toán thus thu nhp 
hin hánh trén co sO thuân. 

IIi 



CONG TY CO PHAN 
Dia chi 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHiNH 	 MAU SO B09a - DN 
Các thuyé't rninh nay là rnç3t bphn hcip thành và cdn thtcrc dQc ding thO'i v&i báo cáo tai chInh kern theo 

Vic xãc djnh thue^ thu nhp doanh nghip c.n c(r vào các quy djnh hin hành ye thu. Tuy nhiên, 
nht?ng quy djnh nay thay doi theo trng thOi k5' và vic xác djnh sau cüng ye thuê thu nhp doanh 
nghip My thuc vào két qua kiêm tra cUa ca quan thuê cO thâm quyên. 

Các 1oi thueA khác thrçic áp ding theo các quy djnh thu hin hành tai  Vit Nam. 

Các ben lien quan 

Các ben duçic coi là ben lien quan vOi Cong ty nu có khã näng kim soát hoc có Anh hu&ng dáng k 
dôi vài Cong ty trong vic ra quyt djnh các chInh sách tài chInh và hot dng hoac cO Chung các thành 
vién quãn 1 Chu* chôt hoc cUng chju sr chi ph& cUa mt cong ty khác (cUng thuc Tong Cong ty). 

Các cá nhân cO quyn trrc tip hoc gián tip biu quyt dn dn cO Anh hinng dáng k tâi Cong ty, kê 
Ca CC thành viên mt thiêt trong gia dInh cUa các cá nhân nay (bô, me, vçi, chông, con, anh, chi em 
rut). 

Các nhân viên quãn 1 chü ch& Co quyn và trách nhim ve vic 1p k6 hoch, quàn 1 và kim soát các 
hoat dng cUa Cong ty: nhthig ngii?i Iãnh do, các nhân viên quän 1 cUa Cong ty và các thành viên 
mt thit trong gia dInh cUa các cá nhân nay. 

Các doanh nghip do các Ca nhân dirge nêu a trên nm trVc tiêp hotc gián tiêp phân quan trong quyên 
biu quy& hoc thông qua Vi  nay  ngrai dO có th có Anh huâng dáng kê tOi Cong ty, bao gôm nhrng 
doanh nghip &rçYc sâ hUu bâi nhting ngi.x?i lành dao  hoc các cô dông chInh cUa Cong ty và nhUng 
doanh nghip có chung Mt  thành vien quãn 1' chU Cho vài Cong ty. 

5. Tin Va cäc khoãn ttro'ng throng tin 
30/06/2016 01/01/2016 

VND VND 

Tin mt 3.307.261.000 5.547.614.000 

Tin gtri ngân hang 37.236.687.243 37.525.113.541 

Các khoãn ti.rang dixng tin (*) 10.000.000.000 10.000.000.000 
C A ng 50.543.948.243 53.072.727.541 

(*) Là các khoãn tin giri có k' hn di.rài 3 tháng ti Cong ty Tài chInh C o^ pMn Xi m.ng theo các ho p dông 
fly thác quãn 1 	yôn. 

6. Phãi thu cüa khách hang 
30/06/2016 01/01/2016 

VND VND 
Phäi thu cüa khách hang ngn hn 

Cong ty CP TM & DV Vn tãi An Châu 
Cong ty TNHH TM & XD Vtrcrng Anh 
Cong ty TNHH TM TH&XD Thành Nam 

COng ty TNHH TM & DV Vn tãi Hãi Anh 
COng ty TNHH Ly lung 
Nguyen Qu Anh - Nhân vien 027 
Cong ty CF CAu 7 Thäng Long 
VU Thu Hoài - Nhân yjen 001 
Phãi thu các khách hang khác 

13 .856. 148.809 

5.020.790.165 
3.917.072.595 
4.240.529.250 

4.342.271.902 
3.426.143.622 
3.918.249.550 
2.842.060.872 

78.713 .734. 141 

3.326.960.073 

3.657.881.555 
845.736.950 

3.102.317.981 
3.260.389.592 

3.889.443.232 
83.030.722.837 

Cong 	 120.277.000.906 	101.113.452.220 



CONG TY CO PHAN 
Da chi 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH 	 MAU SO B09a - DN 
Các thuyet minh nay là m3t bç phn hçrp thành và can duçrc dQc ding th&i vO'i báo cáo tài chinh kern theo 

7. Phãi thu khác 
30/06/2016 	 01/01/2016 

Giã trl 	Dr phOng 	Giá trl 	Dtr phOng 
VND 	VND 	 VND 	 VND 

Ngn hn 
- Cong ty TNHH MTV Xi mang 
Hoàng Thach 

- COng ty CP KD Phát triên nhà 
Thanh TrI 

- Phãi thu thus Thu nhãp Ca nhân 
- K' ci.rçYc, k qu5 
- Phãi thu khác 

Dài hn 

Cong 

1.689.428.922 

101.368.908 - 	101.368.908 

230.595.748 - 	295.211.511 

181.860.600 - 	251.893.894 

2.203.254.178 - 	648.474.313 

8. Dtr phOng phãi thu khO tlôi 

Ngn hn 
So' d.rdâunam 
TrIch 1.p d%r phOng 

So thr cui nm 

Trong do: 
Phãi thu khác hang 

9. Hang tin kho 

Hang dang di trén du&ng 
Hang gri ban 

Cong 

	

30/06/2016 
	

01/01/2016 

	

VND 
	

VND 

	

(40.099.094.653) 
	

(40.099.094.653) 

	

(1.563.863.989) 
	

0 

	

(41.662.958.642) 	(40.099.094.653) 

	

(41.662,958.642) 	(40.099.094.653) 

30/06/2016 	 01/01/2016 

	

Giá gc 	Dir phOng 	 Giá gc 	Dir phOng 

	

VND 	VND 	 VND 	VND 

	

3.383.551.427 	 - 	11.625.354.804 	 - 

	

5.682.277.633 	 - 	1.014.018.040 	 - 

	

9.065.829.060 	 - 	12.639.372.844 	 - 

10. Chi phi xây dirng co ban dt dang 

DV an chung ci.x cao t&ng Giáp Nhj (1) 
Dr an khu nhà ô ti VTnh Tuy (2) 
Dr an phm mm quãn 1' 

Cong 

	

30/06/2016 
	

01/01/2016 

	

VND 
	

VND 

	

881.899.063 
	

88 1.899.063 

	

200.000.000 
	

200.000.000 

	

309.600.000 
	

193 .500.000 

	

1.391.499.063 	 1.275.399.063 

12 



CONG TV CO PHAN 
Dja chi 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 	 MAU sO B09a - DN 
Các ihuyê't minh nay là mot b5 ph4n  hctp thành vi cdn duçrc dQC &ng th&i vál báo cáo tài chInh kern theo 

(1) Theo hçip dng hqp tãc kinh doanh s6 268/20IOIHDHTKD giüa Cong ty Co ph An Vicem Thuo'ng 
mai Xi mäng và Cong ty Cophn Du tu My drng và Phát triên Do thj Song DA ye vic cãc ben 
thOa thuân hop tác dê thirc hin các thu tiic chuân bj dâu tu, xin chuyên dôi mic dIch sCr dung cUa 
7.804,7m2  dat và dâu tu xây dirng kinh doanh khu chung cir cao tang Giáp Nhj kêt ho p trung tam 
thirong mai  djch vi tai  ngO so 1, Phan Dinh Giót, Phuing Phucng Lit, Qu.n Thanh Xuân, Ha Nôi. 

(2) Theo Hçip dng tu vAn 1p dij an du tu xây dirng cong trInh s6 192/2011/TMXM - QLDA ngày 
26/02/2011, Cong ty Co phân Vicem Thuong mai  Xi mãng và Cong ty Co phân Tu van Du tir và 
Thiêt kê My drng Vit Nam (CDC) dà thông nhât vic 1.p dr an Du tu xây dung khu nhà a kt 
hop trung tam thuong mai djch vii tai  Vinh Tuy. Tuy nhiên, UBND Qun Hai BA Trung không 
dOng xây dirng chung Cu cao tang, chi chap nhn chuyên dOi khu dat sang xây dung cong trInh 
djch vi thucing mai  và van phông lam vic vâi quy mô thâp tang. 

(3) Theo biên bàn hop Hi dng quàn trj so^ 209/BB-HDQT ngày 03/04/2013, Cong ty dà quyêt djnh 
tam d&ng dâu tu 02 dr an nêu trén trong th?yi gian 3 näm. Den th?:ii dim lap báo cáo tài chInh nay 
02 dir an trén van chua duqc Cong ty tip tiic du tu trin khai thrc hin. 

11. TA! SAN CO D!NH  H(JU H1NH 

	

Nhà xiiO'ng và 	Thit b 	Phirong tin 	 Tong 

	

vt kin true 	van phOng 	 vin  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, nhucrng ban 	(630.733.112) 	 (630.733.112) 

Ti ngäy 30/06/2016 	16.268.038.653 	177.403.776 	1.825.067.281 	18.270.509.710 

GIA TRI HAO MON LUY KE 

Ti ngày 01/01/2016 	13.444.581.590 	177.403.776 	1.596.260.095 	15.218.245.461 

Thng khác 	 202.424.071 	 - 	58.539.378 	260.963.449 

Thanh l, nhuçngbán 	(307.721.198) 	 (307.721.198) 

Ti ngày 30/06/2016 	13.339.284.463 	177.403.776 	1.654.799.473 	15.171.487.712 

GIA TRJ CON LI  

Ti ngày 01/01/2016 	3.454.190.175 	 - 	228.807.186 	3.682.997.361 

Ti ngày 30/06/2016 	2.928.754.190 	 - 	170.267.808 	3.099.021.998 

Nguyen giá TSCD hIt 	5.519.969.261 	177.403.776 	888.437.186 	6.585.810.223 
khdu hao con th dung 
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CONG TYCOPHAN 
Dja chi 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH1NH 	 MAU sO B09a - DN 
Các thuyét rninh nay là mt b phn hQp thành va cn du'qc ã'Qc dng th&i vói báo cáo tài chin/i kern theo 

14. TA! SAN CO D!NH  VO HINH 
Quyén südng Phan mm 

dat may tInh 
Tong 

VND VND VND 

NGUYEN GIA 

Tai ngày 01/01/2016 	 180.000.000 135.000.000 315.000.000 

Tang trong näm 	 - - - 
Giãm trong nàm 	 - - - 

Ti ngày 30/06/2016 	 180.000.000 135.000.000 315.000.000 

GIA TRI HAO MON LUY iE 

Ti ngày 01/01/2016 	 - 135.000.000 135.000.000 

Khu hao trong nãm 	 - - - 

Ti ngày 30/06/2016 	 - 135.000.000 135.000.000 

GIA TRI CON LA! 

Ti ngày 01/01/2016 	 180.000.000 - 180.000.000 

Ti ngày 30/06/2016 	 180.000.000 - 180.000.000 

Nguyen giá TSCD h& khdu 	 - 135.000.000 135.000.000 
hao con sw dung 

Tài san c6 djnh vo hInh là quyn scr ding dt không có thii han tai xâ Thanh Son, huyn Kim Bang, 
tinh Ha Nam, theo do Cong ty không trIch khâu hao theo quy djnh Thông tu so 45/201 3/TT-BTC ngày 
25/4/2013 ctia Bô Tài chInh. 
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CONG TY CO PHAN VICEM THUONG MAI XI MANG 

THUYET MU4H BAO CÁO TAI CH!NH 
	

MAU SO B09 - ON 
Các thuylt minh nay là m5t bo phn hcrp th.ành va can duçtc dQc dang thai vöi báo cáo tai chinh kern theo 

13. NQ XAU 

Th?ri gian 
qua hn 

Nàm 

Cong ty TNHH San xut Trén 3 nAm 
vat liêumâiAAu 

Cong ty TNHH MTV Trën 3 näm 
Thành An 

Nguyn Cao San Trn 3 näm 

Hoàng Thj Loan Trn 3 näm 

Lé 	Thj 	Thu 	Khuyén Trén 3 nm 
(Nguyn Cao Tin) 

Cong ty TNHH XNK Xây Trén 3 nm 
dirng Va thucmg mi Vit 
Nam 

Các khách hang khác 

Cong 

30/06/2016 
	

01/01/2016 

Giá g6c Cia tr có 
Dy phông 

ThOri gian . 
Cia goc Gia% trj cé Dy phOng the thu hin qua hyn th 	thu hi 

VND VND VND Nam VND VND VND 

7.417.003.850 - 7.417.003.850 Trén 3 nAm 7.417.003.850 - 7.417.003.850 

3.059.187.900 - 3.059.187.900 Tr6n3 nAm 3.359.187.900 - 3.359.187.900 

5.183.454.449 - 5.183.454.449 Trén 3 näm 5.183.454.449 - 5.183.454.449 
1.568.566.842 - 1.568.566.842 Trén 3 nAm 1.574.066.842 - 1.574.066.842 
3.039.594.029 - 3.039.594.029 Trén 3 näin 3.140.594.029 - 3.140.594.029 

1.717.046.100 - 1.717.046.100 Tr6n3n5rn 1.717.046.100 - 1.717.046.100 

	

24.805.014.964 5.126.909.492 19.678.105.472 
	

17.840.876.781 133.135.298 17.707.741.483 

	

46.789.868.134 5.126.909.492 41.662.958.642 
	

40.232.229.951 133.135.298 40.099.094.653 
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CONG TY CO PHAN VICEM THU'ONG MI XI MANG 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 	 MAUSOBO9-DN 
Các thuyI minh nay lb nu3t b5phn hop thành và ccn dIrQc dQc ding thii v&i báo cáo tài chinh kern theo 

14. Pliäi trã ngtrôi ban 

01/01/2016 

a) Cãc khoãn phãi trã ngtrôi ban ngn hn 
Cong ty TNHH MTV Xi mäng Vicem Hoàng Thch 
Cong ty C 6^ ph An Xi mAng Vicem B 6 Son 
Phãi trã cho các nhà cung cp khác 

b) Các khoãn phãi trã ngtrbi ban dài hn 

Cong 

c) So ncr qua hn chtra thanh toán 

d) Phãi trã ngtrOi ban là các ben lien quan 

Tong Cong ty Ong nghip Xi mäng Vit Nam 
COng ty TNHH MTV Xi mang Vicem Hoàng Thach 
COng ty TNHH MTV Xi mang Vicem Hâi PhOng 
COng ty TNHH MTV Xi mang Vicem Tam Dip 
Cong ty C6 phAn Xi mäng Bim Son 
Cong ty CO phân Xi mang Vicem Bit San 

	

Giá trl 	So có khã näng trã nq 	 Giá tr! 	So" cO khã näng trã nq 

	

VND 
	

VND 	 VND 
	

VND 

	

43.320.303.603 
	

43.320.303.603 	39.394.853.884 
	

39.394.853.884 

	

38.086.369.302 
	

38.086.369.302 	35.225.361.467 
	

35.225.361.467 

	

5.233.934.301 
	

5.233.934.301 	4.169.492.417 
	

4.169.492.417 

	

43.320.303.603 
	

43.320.303.603 	39.394.853.884 	 39.394.853.884 

	

427.981.402 
	

427.981.402 	542.103.403 	 542.103.403 

	

38.086.369.302 
	

38.086.369.302 	35.225.361.467 	 35.225.361.467 

	

1.221.344.242 
	

1.221.344.242 	 - 	 - 

	

133.819 
	

133.819 	97.434.992 	 97.434.992 
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CONG TY CO PHAN VICEM THUOG MI XI MANG 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 	 MAU SO B09 - DN 
Các thuyê't minh nay là m4t bO ph4n hp thành va cn thtc dQc dng th&i vói báo cáo tài chInh kern theo 

15. Thu vã các khoãn phãi thu nhà nu'&c 

01/01/2016 	
So phãi np 

 
trnno nm 

So dä np 
30/06/2016 

trong nam 

Thus gid trj gia tang 
Thus thu nhp doanh nghip 
Thus thu nhp cá nhân 
Thus dat, tin thuê dt 
Cáe loai  thue^ khãc 

Cong 

Trong do 

Sj thuphái thu nhà nzthc 

Sj thuE phái Ira nhà rnthc 

822.100.076 
788.187.342 
14.134.895 
18.570.000 

1.642.992.313 

1.642.992.313 

VND 

2.741.628.379 
1.572.387.004 

147.894.098 
1.286.540.698 

4.000.000 

5.752.450.179 

VND 

3.537.855.545 
1.288.187.342 

150.262.179 
1.305.110.698 

4.000.000 

6.285.415.764 

VND 

25 .872.9 10 
1.072.387.004 

11.766.814 

1.110.026.728 

1.110.026.728 

16. CHI PHI PHAI TRA 
30/06/2016 

VND 

Inch trtrOc chi phi ban hang 	 381.851.676 
Chi phi thu&ng tiêu thi xi mang 	 1.010.485.550 
Chi phi hOi  nghj khách hang 	 1.358.000,000 
Các khoân chi phi khác 	 555.104.067 

01/01/2016 
VND 

434.844.922 
1.292.043.000 
1.097.500.000 

70 1.829.847 

Cong 
	

3.305.441.293 	 3.526.217.769 

17. Phãi trã khác 

Ngn hn 
- Kinh phi cong doãn 
 -BãohimxAhi 

- Cotirc, igi nhun phái trà 
- Các khoãn phài trã, phãi np khác 

DAi hn 
- Nhn k qu5, k crcc dài hn 

30/06/2016 
VND 

3.518.191.286 
9.68 1.880 

43.196.841 
3.41 1.202.565 

54.110.000 

1.982.946.862 
1.982.946.862 

01/01/2016 
VND 

496.025.065 
26.679.500 

437.995.565 
31.3 50.000 

2.044.600.000 
2.044.600.000 
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CONG TY CO lijAN VICEM THU'NG M41 XI MANG 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH 	 MAU SO B09 - DN 
Các thuy1 ,ninh nay là rn5t b5 phn hQp t/iành và cn duqc dQc dng tIi&i vài báo cáo tài chInh kern theo 

18. Von chü s& hüu 
a) Bang d6i chiu bin dng cüa von chü sâ hu 

Von gop cüa Qu du ttr QuF We thuc LNST chira 
chü s& Ii&u phát trin von chü s?.v hfru phân phi Cong 

VND VND VND VND VND 

Tii ngãy 01/01/2015 60.000.000.000 13.052.382.679 2.902.394.869 10.682.631.372 86.637.408.920 

Lãi trong nam - - - 7.171.848.321 7.171.848.321 
Phân phii li nhun - 2.969.955.863 350.000.000 (7.0 19.955.863) (3.700.000.000) 

Ti ngày 01/01/2016 60.000.000.000 16.022.338.542 3.252.394.869 10.834.523.830 90.109.257.241 

Lâi trong näm - - 6.223.548.0 15 6.223.548.0 15 
- - (10.834.523.830) (4.766.666.667) 

Phân phôi lcii nhun 6.067.857.163 

Ti ngãy 30/06/2016 60.000.000.000 22.090.195.705 3.252.394.869 6.223.548.015 91.566.138.589 

b) Chi tit von gOp cüa chü sO hUu 
30/06/2016 01/01/2016 

VND VND 

Tong Cong ty Cong nghip Xi mang Vit Nam 35.786.140.000 35.786.140.000 

Von gop cüa các cô dông khác 24.213.860.000 24.213.860.000 

Cong 60.000.000.000 60.000.000.000 

Phân phôi 191 nhun 
So tin 

VND 

Chi trá co^ t(rc trong näm vâi t 	18 5% 3.000.000.000 
TrIch qu5 dAu tir phát trin 6.067.857.163 
TrIch quy dr trIY b6 sung von diOu 18 0 

TrIch qu5 khen thuOng, phüc 1çi 1.4 16.666.667 
TrIch qu5 thuOng ban diôu hãnh 350.000.000 

Cong 10.834.523.830 
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CONG TY CO PHAN VICEM THUtING MI XI MANG 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHNH 	 MAU sO B09 - DN 
Các thuyé't minh nay là mt bphan hop ihành và cdn dwQ'c dQc dng zh&i v&i bão cáo tài chInh kern theo 

Lãi co ban trên c phiu 

Von dâu tu cüa chü s& hthi 
- Von gop dAu n.m 
- Von gOp tang trong nAm 
- Von gOp giãm trong näm 
- Von gop cuOi nãm 
COtirc, lqi nhun dà chia 

Co phiu 

So hrçing cÔ phiu clang k phát hành 
So luqng cÔ phiu dà ban ra cong chUng 
 -CóphiupMthông 

- COphiêu ixu dãi (loai duçc phân loai là v6n chU sâ hthi) 
SAO lung cô  phiu ducic mua 1i (c6 phiu qu) 
- COphiu phô thông 
- COphiu uu dâi (loai di.rcc phân loi là vn chü sâ hthi) 
S 0^ lucmg co phiu clang hru hành 
- COphiu ph thong 
- COphiêu ixu dAi (loai di.rçic phân 1oi là vn chü si hCtu) 

Mnh giá co phieu clang liru hành (VND): 

6 thing du näm 6 thing du näm 
2016 2015 

VND VND 

6.223.548.015 2.560.787.790 

6.223.548.015 2.560.787.790 
6.000.000 6.000.000 

1.037 427 

6 thing du näm 6 thing du näm 
2016 2015 

VND VND 

60.000.000.000 60.000.000.000 

60.000.000.000 60.000.000.000 

30/06/2016 01/01/2016 
VND 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 

Lcii nhun U toán sau thud thu nhp doanh nghip 
SO trIch qu5' khen thi.râng, phüc lcii (*) 
Lgi nhu.n phân bo^ cho cÔ dông sâ hthi cÔ phiu phô thông 
Co phiu pM thông dang hru hành bInh quân trong nãm 

Lãi co' ban trên c6 pliiu 

19. CAC luloAN MVC  NGOAL BANG CAN DO! KE TOAN 
Ncr khO dÔi dä xir 1 

Nguyn Van Chuyn - Ccra hang s6 89 Thanh Xuân (*) 
Vu Quang Dang - Ci'ra hang sÔ 94 Chüa Thong (*) 
Dai 1 209 Minh Khai (**) 
Di l 306 Ho Tüng Mu (**) 

Cong ty CP phãt triên xây dung và thi.rcing mi Thun An (**) 

30/06/2016 01/01/2016 

VND VND 

6.011.900 6.011.900 
27.530.000 27.530.000 

8.032.550 8.032.550 
30.900.000 30.900.000 

7.200.000 7.200.000 

C$ng 	 79.674.450 	79.674.450 

(*) Khách hang ng dã mat 
(**) Các Bich hAng vEr nçi, Cong ty dAnh giA không thu hôi dircic 
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CONG TY CO PHAN VICEM THUGNG MAI XI MANG 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CH1NH 	 MAU SO B09 - DN 
Cdc thuye't minh nay là m5l bph4n  hop thành va cn dutc dQc doing th&i vó'i báo cáo tài chmnh kern theo 

20. Tong doanh thu ban hang vã cung cp djch vi 
Doanh thu ban hang và cung cp dlch  vii 

6 thing dau nam 
6 thing daunam2Ol6 	

2015 
VND VND 

Doanh thu kinh doanh xi mäng 543.200.059.847 450.967.870.171 
Doanh thu cho thuê tài san 4.159.677.276 4.020.450.003 

Cong 547.359.737.123 454.988.320.174 

21. Các khoãn giãm trü doanh thu 

A 6 thing dau nam 2016 6 thing daA u nam 2015 

VND VND 

Chit khAu thrcing mai 13.422.904.825 7.488.881.989 
Giãmgiáhàngban - - 
Hang ban bj trã 1i - - 

Cong 13.422.904.825 7.488.881.989 

22. Giá von hang ban 

6 thing du näm 6 thing du nàm 
2016 2015 

VND VND 

Giá von cüahàng hod dban 511.300.958.321 429.860.496.015 
Giáv6n djch vi cho thuê kho 3.439.260.718 2.628.229.030 

Cong 514.740.219.039 432.488.725.045 

23. Doanh thu hoyt dng tài chInh 
6 thing du näm 6 thing du näm 

2016 2015 

VND VND 

Läi tin gCri, tin cho vay 814.648.962 726.077.172 
Chit khuthanh toãn 690.591.750 95 1.407.200 

C A ng 1.505.240.712 1.677.484.372 

20 





CONG TY CO PHAN VICEM THING MI XI MANG 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 	 MAU sO B09 - DN 
Các thuyê'i minh nay là mt bphn hp thành vi ccn duqc dQc a'ng th&i vói báo cáo tài chInh kern theo 

24. Chi phi ban hang và chi phi quãn 1 doanh nghip 

Các khoãn chi phi quãn 1 doanh nghip phät 
sinh trong nãm 
Chi phi nhân viên 

Chi phi dung cu, d6 dung 

Chi phi khu hao TSCD 
Thuê, phi 1 phi 
Chi phi djch vi mua ngoài 
Chi phi bang tin khác 
Dr phông phãi thu khó dOi 

Các khoãn chi phi ban hang phát sinh trong 
nãm 
Chi phi nhân vien 
Chi phi dung cu, d6 dung 
Chi phi khu hao 
Chi phi djch vii mua ngoài 
Chi phi bang tin khác 

	

6 thing du näm 2016 	6 thing du nam 2015 

	

VND 	 VND 

	

8.131.315.084 	 7.362.583.831 

4.324.106.828 3.273.702.110 

209.691.421 354.854.998 

89.198.010 84.060.484 
101.229.090 108.886.727 
358.997.769 619.459.763 

1.484.227.977 1.558.738.501 
1.563.863.989 1.362.881.248 

8.779.571.824 	 6.695.586.961 

3.004.970.890 4.311.975.804 
- 5.455.455 

28.043.736 41.043.396 
1.132.786.143 704.234.672 
4.613.771.055 1.632.877.634 

25. Chi phi san xut, kinh doanh theo yu t66  

Chi phi nguyen 1iu, 4t 1iu 
Chi phi nhân cong 
Chi phi kh.0 hao tài san c6 djnh 
Chi phi dr phOng 
Chi phi djch vi mua ngoãi 
Chi phi khác bAng tin 

Cng 

26. Thu nhp khác 

Thu nhp tt'r thanh 1 tài san c6 djnh 
Nhn khuyn mi, h6 trcl tir các nhà may xi mãng 
LAidodánhgiá1.itàisãn 
Tin pht thu ducic 
Thuê ducic giãm 
Các khoân khác 

Cng 

,. 6thángcIunam 
6 thing dau nam 2016 2015 

VND VND 

209.691.421 360.310.453 
8.391.667.492 9.595.902.915 

192.764.430 274.750.294 
1.563.863.989 1.362.881.248 
1.491.783.912 1.323.694.435 
6.199.228.122 3.300.502.862 

18.048.999.366 16.218.042.207 

6 thing du nãm 2016 6 thing du näm 2015 

VND VND 

4.150.000.000 - 
1.768.375.247 330.967.95 1 

- 189.703.940 

38.880.945 197.673.658 

5.957.256.192 718.345.549 
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CONG TV CO PHAN VICEM THUNG MJ XI MANG 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 	 MAU SO B09 - DN 
Các thuyt minh nay là mot b5phn hcip thành và cdn dwçc dQc ddng th&i vái bOo cáo tài chInh kern theo 

27. Chi phi khác 

6 thing du näm 2016 	6 thing diiu näm 2015 

	

VND 	 VND 

Chi phi thanh 1, nhi.rçmg ban tài san c6 djnh 	 347.944.514 	 - 
Chi phi khuyn mai,  h6 trcy khách hang 	 1.600.563.722 	 37.695.000 
Chi phi khác 	 3.780.000 	 5.6 16.000 

C A ng 	 1.952.288.236 	 43.311.000 

28. Chi phi thus thu nhp doanh nghip hin hành 

6 thing du nám 2016 	6 thing du näm 2015 

VND VND 

Lçi nhun trtróc thud 7.795.935.019 3.305.061.269 

Diu chinh cho thu nhp chlu thu 66.000.000 78.000.000 
Trir: Thu nhp không chju thu - - 
Cong: Các khoãn chi phi không duc tri'r 66.000.000 78.000.000 

Thu nhp chin thuec 7.861.935.019 3.383.061.269 

Thus suât thus TNDN 20% 22% 

Chi phi thud TNDN hin hành 1.572.387.004 744.273.479 

29. Trong qu 	Cong ty dä Co giao dlch  vO'i các ben lien quan nhi.r sau: 

6 thing dunäm2016 6 thing dunäm2015 

VND VND 
Mua hang 
Côngty TNHH MTV Xi màng Vicem Hoàng Thch 352.273.418.446 268.396.580.272 
Cong ty C o^ ph.n Xi mäng Vicem But Scm 103.302.378.200 128.527.038.375 
Cong ty TNHH MTV Xi mäng Vicem Tam Dip 9.666.660.271 10.842.469.356 
Cong ty C6 phn Xi mang Bim San 2.184.271.660 6.677.098.519 
COng ty TNHH MTV Xi mäng Vicem Hãi PhOng 27.803.786.364 3.430.947.727 

Phi tLr van 
Tang Cong ty Cong nghip Xi mäng Viet  Nam 427.981.402 358.803.641 

Nhn hang khuyên mgi, h06  trçr 
Cong ty TNHH MTV Xi mãng Vicem Hoàng Thch 36.000.000 127.636.315 
Cong ty Co phn Xi mang Vicem But San 0 134.269.364 
Cong ty Co phn Xi mäng Bim Scm 0 89.827.872 
Cong ty TNHH MTV Xi mäng Vicem Hãi PhOng 10.512.725 0 
Cong ty TNHH MTV Xi mng Vicem Hãi PhOng 22.400.000 0 
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CONG TY CO PHAN VICEM THU'€NG MJJ XI MANG 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH 	 MAU sO B09 - DN 
Các thuyê't minh nay là m5t baphn  hc'p thành va can ducrc dQc dng th&i vái báo cáo tat chInh kèn2 theo 

Chi trä cO^ tCrc 
Tong Cong ty Cong nghip Xi màng Vit Nam 0 0 
Chit khu thanh toán thrqc htr&ng 
Cong ty C62  phn Xi mäng Vicem Biit San 565.7 17.950 935.9 14.700 
Cong ty TNHH MTV Xi mãng Vicem Hãi PhOng 124.873.800 15.492.500 

Thu nhp cüa Ban Giám dc và HDQT 883.941.700 948.636.200 

S 	dir vol các ben lien quan 
30/06/2016 01/01/2016 

VND VND 

Phãi trã 
Tng Cong ty COng nghip Xi mäng Vit Nam 427.981.402 542.103.403 
C A ng ty TNHH MTV Xi mäng Vicem Hoàng Thch 38.086.369.302 35.225.361.467 

Cong ty C 6A ph .n Xi mãng Bim Son 133.819 97.434.992 

Cong ty TNHH MTV Xi mäng Vicem Tam Dip 1.22 1.344.242 - 

Trã trtr&c cho ngu'M ban 
C A ng ty Co ph.n Xi mang Vicem But San 2.847.774.232 
Cong ty TNHH MTV Xi mäng Vicem Tam Dip - 243.982.058 
Cong ty TNHH MTV Xi mäng Vicem Hãi PhOng 1.120.070.799 

Phãi thu khác 
COng ty TNHH MTV Xi mäng Vicem Hoàng Thach 1.689.428.922 - 

Ha Ni, ngày 20 tháng 7 nãm 2016 

Ng*rôi l 	 K toán trtg 	 oO1O56 	jam d6c9   

f CÔPHAN 

X1 ANG 

Dng Thành Cong 
	

Vn Quang Dü'c 
	

Ngô Dire Ltru 
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TONG CONG TY CONG NGHIP XI MANG VN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 

CONG TY CP VICEM THUONG M41 XL MANG 	DEc 1p - Tu' do - Hnh phüc 

S&f/TMXM-TCKT 	 Ha N5i, ngày 20 tháng 7 nám 2016 
V/v Cong bÔ thông tin Báo cáo tãi chInh qu 2/2016. 

KInh giri: 
- U ban chimg khoán Nba nuóc; 
- S& giao djch chirng khoán Ha Ni. 

1. Ten cong ty: Cong ty c6 phn Vicem Thucmg mi Xi mAng. 

2. Ma chrng khoán: TMX. 

3. Tni so' chInh: s6 348 duo'ng Giâi PhOng, Phucmg Lit, Thanh Xuân, Ha Ni. 

4. Diên thoai: 0438643340 	So Fax: 0438642586 

5. Ngi.thi thrc hin cong bo^ thông tin: Ba Lê Kim Phwing. 

6. Ni dung cüa thông tin cong b: 

6.1 Báo cáo tài chInE qu 2 näm 2016 cüa Cong ty c6 phn Vicem Thuo'ng 
mai xi mãng drcic lp ngày 20 tháng 7 nam 2016 bao gôm: BCDKT, BCKQKD, 
BCLCTT, TMBCTC. 

6.2 Ni dung giâi trInh chênh 1ch Lçn nhun sau thuê' so vói cüng k5' nãm 
triiâc (kern theo van ban giâi trInh). 

7. Dja chi Website dãng tâi toàn b6 Báo cáo tài chInh qu 2 näm 2016: 
www.tmx.com.vn. 

Chüng tôi xin cam kt các thông tin cOng bO^ trên dày là dung sir that và hoàn 
toàn chju trách nhim truâc pháp 1ut ve^ ni dung thông tin cong b& 

Xin trân trçng cam an! 

GIAM BOC 

No'! nhân: 

- Nhu trên; 

- TCKT, Thu k Cty; 

- Luu Van thu. 

trcLtru 
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Ha Nói, ngày 20 tháng 7 nám 2016 
V/v: Giãi trInh chênh 1ch 1(.i nhun qu 2/2016 

So vài cüng k näm tnrâc. 

KInh gui: 
- U ban Chiimg khoán Nba nuâc; 
- Sä Giao djch Chirng khoán Ha Ni. 

Can cCr thông tu s6 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 cüa B6 Tài chInh 
huóng dan ye vic cong bô thông tin trên thj truông chmg khoán. 

Cong ty côphân Vicem Thiicing mi Xi mãng xin duçic giãi trInh chênh 1ch 
Igi nhun sau thuê qu9 2 nãm 2016 so vâi cüng kS'  nãm truic nhu sau: 

I. So lieu: 
Chi tiêu Qu 2 näm Qu 2 nàm Chnh lch So sánh 

2016 2015 tang Tang 

Lçi nhun sau 4.121.412.626 1.786.690.109 2.334.722.517 130,67% 
thu 

H. Nguyen n/ian c/iênh &c/,: 
Lai nhuân sau thuê qu 2 näm 2016 tang 2.334.722.517 dông, tirang rng 

tang 130,67% so vâi cüng nàm näm 2015 do nguyen nhân nhu sau: 
- San h.rcing tiêu thi xi mäng qu 2 näm 2016 tang 37.184,13 tan, tuang iirng 

tang 13%; dông thi doanh thu kinh doanh xi màng tang 35,225 t' dông và lcii 
nhun kinh doanh xi mäng cüng tang so v9i cling kS'  näm 2015. 

- Lori nhu.n tu thu nhp khác tang 3,7 t5' dông so vói cing kS'  nAm 2015 do 
Cong ty thanh l, nhi.rcing ban tài san trên dat ti dja chi so 357 dung Me Linh, 
phumg Lien Bào, thành phô VTnh Yen, tinh Vinh Phüc. 

Cong ty cô phân Vicem Thucrng mi xi màng xin cam doan nh&ng giái trInh 
nêu trên là hoàn toàn dung, phü hçp vó'i thirc tê phát sinh ti Cong ty. 

KInh báo cáo U ban chtmg khoán Nba nithc, Sâ Giao djch chi'rng khoán Ha 
Ni các so 1iu giái trInh trén. 

Xin trân trQng cam an! 
GIAMDOC 

Noin/zln: 

- Nhu trén; CONGTY 
- HDQT, Ban KS; 	 '/ CÔ'pf-4j 

- TCKT, Thu k' Cty; 	
• TH(JQNG MA! 

- Luu Van thu. 	 MANG / 

Duc Liru 


