
Mẩu sá: BOt-DN
(Ban hành theo thông tu số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 cùa Bộ trnòng BTC)

BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN HN

Tại //gày 37 72 2020
Đon vị tính : đồng VN

TÀI SẢN MÃ s ó THM SÓ CUÓI NĂM s ó  ĐÀU NĂM

1 2 3 4 5

A TÀI SÂN NGÁN HAN 100 358.980.540.892 294.947.021.784

1 - Tiền và các khoản tuxmg đmrng tiền 110 2.214.510.706 2.876.134.347

1. Tiền 111 V.01 2.214.510.706 2.876.134.347

2. Các khoản ttrong đtrong tiền 112 - i

11 - Đầu ttr tài chính ngắn hạn 120 V.02 - -

1. Chóng khoán kinh doanh 121 - *
2. Dọ phòng giảm giá chóng khoán kinh 
doanh(*) 122

3. Đầu ttr nắm giũ đến ngày đáo hạn 123 - -

111- Các khoản phải thu ngán hạn 130 201.383.546.258 193.745.980.829

1. Phải thu ngán hạn của khách hàng 131 213.648.699.003 200.817.882.633

2. Trả tnróc cho ngiròi bán ngan hạn 132 285.120.000 5.467.300.000

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 6.000.000

4. Phải thu theo tiến độ KH họp đồng XDọng 134 -

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 135 V.03 -

6. Phải thu ngan hạn khác 136 20.241.365.674 20.234.952.443

7. Dụ phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 (32.791.638.419) (32.780.154.247)

8. Tài sàn thiếu chò xù' lý 139 -

IV- Hàng tồn kho 140 147.094.938.080 90.331.667.434

1. Hàng tồn kho 141 V.04 147.215.898.395 94.036.687.415

2. Dụ' phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 (120.960.315) (3.705.019.981)

V - Tài sản ngắn hạn khác 150 8.287.545.848 7.993.239.174

1. Chi phí trà truóc ngắn hạn 151 8.287.545.848 5.611.600.231

2. Thuế GTGT đtrọc khấu trò 152 - 2.381.638.943

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà ntróc 153 V.05

4. Giao dịch mua bán tại trái phiếu Chính Phủ 154 -

5. Tài sàn ngắn hạn khác 155 V.05 -

B TÀI SÂN DÀI HẠN 200 190.193.162.214 201.278.189.244

1 - Các khoản phái thu dài hạn 210

1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 5 .

2. Trả truóc cho nguòi bán dài hạn 212 - -



TÀI SẢN MÃ SÓ THM s ó  CUÓI NĂM s ó  ĐÀU NĂM

3. Vốn kinh doanh ả  đon v; trạc thuộc 213 V.06 - -

4. Phải thu nội bộ dài hạn 214 V.07 - -

5. Phải thu về cho vay dài hạn 213 - -

6. Phải thu dài hạn khác 216 - -

7. Dụ phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - -

11 - Tài sản cố đinh 220 170.415.377.929 188.685.507.942

1. Tài sản cá định h&u hình 221 V.08 168.907.163.318 188.384.338.993

- Nguyên giá 222 560.614.520.368 563.337.282.914

- Giá trị hao mòn !uỹ ke (*) 223 (391.707.357.050) (374.752.943.921)

2. Tài sàn cố định thuê tài chính 224 V.09 - -

- Nguyên giá 223 - -

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 - -

3- Tài sàn cố định vô hình 227 V.10 1.508.214.611 101.168.949

- Nguyên giá 228 2.228.444.170 523.444.170

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (720.229.559) (422.275.221)

111 - Bất động sản đầu tu 230 V.12 - -

- Nguyên giá 231 - -

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 232 -

IV - Tài sản d& dang dài hạn 240 162.377.923
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dỏ dang dài 
hạn 241

2. Chi phí xây dụng co bàn dô' dang 242 162.377.923

V- Đầu tu tài chính dài hạn 250 -

1. Đầu tu vào công ty con 231 V.14 -

2. Đầu tu vào công ty hên doanh, hên kết 232 V.21 .

3. Đầu tu góp vốn vào đon vị khác 253

4. Dụ phòng đầu tu tài chính dài hạn (*) 254

5. Đầu tu nắm giũ đến ngày đáo hạn 255

VI. Tài sàn dài hạn khác 260 19.615.406.362 12.592.681.302

1. Chi phí trà truóc dài hạn 261 19.615.406.362 12.592.681.302

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn ]ại 262

3. Thiết bị, vật tu, phụ tùng thay thế dài hạn 263 -

4. Tài sàn dài hạn khác 268 -

TÓNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270 549.173.703.106 496.225.211.028

c  - NỌ PHẢI TRÂ 300 487.244.058.657 437.589.487.343

ĩ - Nọ ngắn hạn 310 459.999.383.806 413.660.307.016

]. Phải trả nguòi bán ngán hạn 311 V.15 238.577.689.438 187.526.461.310



TÀI SÂN MÃ SÓ THM s ó  CUÓI NĂM SÓ ĐÀU NĂM

2. Ngu'ò'i mua trà tiền truóc ngán hạn 312 81.596.743 8.148.988.994

3 . Thuế và các khoản nộp Nhà nu'ó'c 313 891.448.657 2.374.197.718

4. Phải trâ nguôi lao động 314 22.573.169.428 24.118.318.749

5. Chi phí phái trà ngan hạn 315 379.862.951 220.629.460

6. Phài trả nội bộ ngắn hạn 316 V.16 -

7. Phài trả theo tiến độ kế hoạch họp đồng xây 
dụng 317

8. Doanh thu chua thục hiện ngán hạn 318 V.17 - -

9. Phải trả ngắn hạn khác 319 1.497.882.668 1.009.938.779

10. Vay và nọ thuê tài chính ngắn hạn 320 182.303.421.642 174.405.549.451

11. Dụ phòng phải trâ ngắn hạn 321 V.18 13.050.734.770 15.343.188.099

12. Quỹ khen thuỏng, phúc lọi 322 643.577.509 513.034.456

13. Quỹ bình ổn giá 323 - -

14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 324

11 - Nụ dài hạn 330 27.244.674.851 23.929.180.327

1. Phải trà nguôi bán dài hạn 331 - -

2. Nguôi mua trà tiền truóc dài hạn 332 V.19 - -

3. Chi phí phải trà dài hạn 333 - -

4. Phải trá nội bộ về vốn kinh doanh 334 V.20 - -

5. Phải trà nội bộ dài hạn 335 V.21 -

6. Doanh thu chua thục hiện dài hạn 336 -

7. Phải trả dài hạn khác 337 -

8. Vay và nọ thuê tài chính dài hạn 338 24.200.338.652 20.320.338.652

9. Trái phiếu chuyển đổi 339 - -

10. Cổ phiếu uu đãi 340 - -

11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341 -

12. Dụ phòng phái trả dài hạn 342 2.244.336.199 2.808.841.675

13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 343 800.000.000 800.000.000

D VÓN CHÙ SÔ HŨ u 400 61.929.644.449 58.635.723.685

1 - Vốn chủ sá hũu 410 V.22 61.304.644.449 58.010.723.685

1. Vốn góp cùa chủ sỏ hũu 411 46.973.510.000 46.973.510.000

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 411a 46.973.510.000 46.973.510.000

- Cổ phiếu uu đãi 411b

2. Thặng du vốn cổ phần 412

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413

4. Vốn khác cùa chù sả hũu 414

5. Cổ phiếu quỹ (*) 415 - -



TÀI SÂN MÃ SÓ THM SÓ CUÓI NĂM s ó  ĐÀU NĂM

6. Chênh lệch đánh giá lại tàì sàn 416 -

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417 -

8. Quỹ đầu tu phát triển 418 2.983.206.113 2.288.730.519

9. Quỹ hỗ trụ  sap xếp doanh nghiệp 419 -

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sả hũu 420 -

11. Lọi nhuận sau thuế chua phân phối 421 11.347.928.336 8.748.483.166
- LNST chua phân phối lũy kế đến cuối kỳ 
truóc 421a 1.736.213.519 1.736.213.519

- LNST chua phân phái kỳ này 421b 9.611.714.817 7.012.269.647

12. Nguồn vốn đầu tu XDCB 422 -

11 - Nguồn kính phí và quỹ khác 430 625.000.000 625.000.000

1. Nguồn kinh phí 431 V.23 625.000.000 625.000.000

2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432

TỔNG CỘNG NGUỒN VÓN 
(440=300+400) 440 549.173.703.106 496.225.211.028

Ngtròi lập biểu

Ngô Kìm Dung

Ke toán truỏng 

Phạm Thu Huong



Mẩu sá B 02-DN
(Ban hành theo thông ttr sá 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 cùa Bp trtròng BTC)

BÁO CÁO K ÍT  QUÂ HOẠT ĐỌNG KINH DOANH HN

Năm 2020
Đ<77! v / Đ o / t g

CHÌ TIÊU
Mã
sô

Thuyết
minh

Quý IV Lũy kế tù đầu năm đến cuéi quý

Năm nay Năm tru ó c Năm nay Năm tru ót

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp 
dịch vụ 01 21 407.122.617.362 374.039.544.674 1.492.249.238.762 1.500.800.243.862

2. Các khoàn giảm trù doanh thu 02 22 . . .

3. Doanh thu thuần về bán hàng và 
cung cấp dvụ 10 407.122.617.362 374.039.544.674 1.492.249.238.762 1.500.800.243.862

4. Giá von hàng bán 11 22 366.573.495.959 329.675.608.698 1.384.697.403.196 1.364.807.278 .002

5. Lọi nhuận gộp về bán hàng và cung 
cấp dvụ 20 40.549.121.403 44.363.935.976 107.551.835.566 135.992.965.860

6.Doanh thu hoạt động tài chính 21 23 (9.660.198) 1.861.050 20.469.331 14.655.327

7.Chi phí tài chính 22 24 3.824.749.301 3.595.028.349 15.643.507.983 15.121.672.163

7roHg í/ó .' c/ti jp/t/ /ã/ vạy 23 3.66/. 792.2/3 3.333.933.774 14.113.581.047 15.060.579.588

8. Chi phi bán hàng 24 25 5.960.497.581 3.654.402.909 11.529.166.672 15.175.877 .092

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 26 27.700.916.341 30.702.035.368 70.299.242.804 74.630.612.028

10. Lọi nhuận thuần tù hoạt động 
kinh doanh 30 3.053.297.982 6.414.330.400 10.100.387.438 31.079.459.904

11 .Thu nhập khác 31 27 679.443.955 292.838.357 2.423.156.304 485.760 .278

12.Chi phi khác 32 28 227.955.165 340.812.828 493.682.970 17.345.759.535

13. Lpi nhuận khác 40 451.488.790 (47.974.471) 1.929.473.334 (16.859.999.257)

14. Tỗng lọi nhuận kế toán truóc thuế 50 3.504.786.772 6.366.355.929 12.029.860.772 14.219.460.647

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 29 705.388.016 3.206.670.332 2.418.145.955 7.207.191 000

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 30 .

17. Lọi nhuận sau thuế thu nhập 
doanh nghiệp 60 2.799.398.756 3.159.685.597 9.611.714.817 7.012.269 647

18. Lãi co bàn trên cổ phiếu (*) 70 30 2.046 1 493

19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 71

Nguôi lập biểu Ke toán truỏng

Phạm Minh TuấnNgô Kim Dung Phạm Thu Huoiìg



BÁO CÁO L U t CHUYỀN TIỀN TỆ HN

giá??

TVgáy 37 72 7iá?72 2020
Do?! v/ /ín/t.' (Tồng

Chì tiêu Mã số Năm nay Năm truóc

1 2 4 5

1. LUU CHUYỂN TĨÈN TÌÍ HOẠT ĐỘNG SẢN 
XUÁT KINH DOANH

1. Lọi nhuận truác thuế 01 12.029.860.772 14.219.460.647

2. Điều chình cho các khoản

6- Kháu hao tài sản cố định 02 33.751.667.066 28.304.655.08

- Các khoản dụ phòng 03 (6.429.534.299) 8.256.164.499

- Lãi, lỗ chênh lệch tỳ giá hối đoái do đánh giá lại các 
khoản mục tiền tệ có gác ngoại tệ 04 (303.660) 54.551.400

- Lãi iỗ tù hoạt động đầu tu 03 (2.047.655.023) (8.114.152)

- Chi phí lãi vay 06 14.113.581.047 15.060.579.588

- Các khoản điều chinh khác 07 - -

3. Lọi nhuận tù hoạt động kinh doanh truác thay 
đổi vốn luu động 08 51.417.615.903 65.887.297.068

- Tăng, giảm các khoản phải thu 09 (5.267.410.638) 94.744.784.455

- Tăng, giảm hàng tồn kho 10 (53.179.210.980) 21.217.255.05 3

- Tăng, giảm các khoản phái trà (không bao gồm lãi 
vay phải trả và thuế TNDN phải nộp) 11 46.850.830.655 (123.095.166.841)

- Tăng, giảm chi phí trả truóc 12 (9.698.670.677) (3.628.087.012)
- Tăng, giảm chúng khoán kinh doanh 13 - -

- Tiền lãi vay đã trà 14 (14.113.581.047) (15.060.579.588)

- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 15 (3.998.886.326) (5.187.066.074)

- Tiền thu khác tù hoạt động kính doanh 16 3.800.000 630.600.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 17 (1.493.700.000) (3.626.350.000)
Ltru chuyển tiền thuần tù hoạt động kinh doanh 20 10.520.786.870 31.882.687.06 1

II.LUU CHUYỀN TU  HOẠT ĐỘNG ĐẦU TU

1. Tiền chi đế mua sắm và xây dụng TSCĐ và các tài 
sàn dài hạn khác 21 (20.310.586.725) (27.156.602.18 5)
2. Tiền thu tù' thanh lý, nhuọng bán TSCĐ và các tài 
sân dài hạn khác 22 2.042.678.459
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nạ của đon vị 
khác 23

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nọ của 
đon vị khác 24



Chí tiêu Mã số Năm nay Năm truác

5. Tiền chi đầu tu góp vốn vào đon vị khác 25 - -

6. Tiền thu hồi đầu tu góp vốn vào đon vị khác 26 - -

7. Tiền thu lãi cho vay, co túc và lọi nhuận đuọc chia 27 4.976.564 8.114.152
Luu chuyển tiền thuần tù hoạt động đầu tu 30 (18.262.931.702) (27.148.488.033)

111. LUU CHUYỂN T1ÈN TÍÍ HOẠT ĐỘNG TÀI 
CHÍNH

1. Tiền thu tù phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của 
chú sỏ hũu 31

2. Tiền chi trả von góp cho các chú sỏ hũu, mua lại cổ 
phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 32

3. Tiền thu tù đì vay 33 478.424.280.986 446.472.042.912

4. Tiền trà nọ gác vay 34 (466.646.408.795) (446.041.103.743)

5. Tiền trà nọ gốc thuê tài chính 35 -

6. Co túc, lọi nhuận đã trà cho chủ sỏ hũu 36 (4.697.351.000) (4.697.351.000)

Luu chuyển tiền thuần tù hoạt động tài chính 40 7.080.521.191 (4.266.411.831)

Luu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) 50 (661.623.641) 467.787.197

Tiền và tuung đuung tiền đầu kỳ 60 2.876.134.347 2.408.347.150

Ánh huỏng của thay đổi tỳ giá quy đổi ngoại tệ 61 .

Tiền và tuong đutrng tiền cuối kỳ (70=50+60+61) 70 2.214.510.706 2.876.134.347

Nguòi !ập biểu

Ngô Kim Dung

Ke toán truòng 

Phạm Thu Huong

tháng 1 năm 2021 

đốc

Minh Tuấn



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP 
THAN-KHOÁNG SÂN VIỆT NAM 

CÔNG TY CP C H Í TẠO MÁY V1NACOM1N

Mầu số B09 - DN
(Ban hành theo thông tu số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 cùa Bộ truõng BTC)

BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

1- ĐẶC Đ1ÉM HOẠT ĐỌNG CÚA DOANH NGHIỆP :

1. Hình thúc sò hũu ván : Công ty CP chế tạo máy - Vínacomin

2. Lĩnh vục kinh doanh: Sàn xuất công nghiệp

3. Ngành nghề kinh doanh : Chế tạo sản phẩm co khí

4. Chu kỳ sàn xuất, kính doanh thông thuòng: 12 tháng

5. Đặc điểm hoạt động cùa doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh huòng đến báo cáo tài chính

6. Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các công ty con;

- Danh sách các công ty tiên doanh, tiên kết;
- Danh sách các đon vị trục thuộc không có tu cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc: Chi nhánh Công ty CP Chế tạo 
máy tại Hà Nội

7. Tuyên bố về khà năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính

H- KỲ KÉ TOÁN, ĐON V! TĨÈN TẸ SÍT DỤNG TRONG KÉ TOÁN :

]. Kỳ kế toán năm (bát đầu tù ngày 1/1/2020 kết thúc vào ngày 3 ]/12/2020)

2. Đon vị tiền tệ sù dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam

III- CHUÁN MỤC VÀ CHÉ ĐÔ KÉ TOÁN ÁP DỤNG :

1. Chế độ kế toán áp dụng :
Chế độ kế toán áp dụng Thông tu 200/2014/TT-BTC; Thông tu 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cùa Bộ Tài 
chính huóng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp

2. Tuyên bố về việc tuân thù Chuẩn mục kế toán và Che độ ke toán:
Báo cáo tài chính đuọc lập phù họp vói 26 Chuẩn mục kế toán Việt Nam và phù họp vói chế độ kế toán Việt nam 
theo thông tu số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cùa Bộ Tài chính

IV- CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TOÁN ÁP DỤNG :

1. Nguyên tác chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang đồng Việt Nam ( truùng họp đồng tiền ghi sổ kế toán 
khác vói đồng Việt Nam); Ành huòng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính tù đồng ngoại tệ sang đồng Việt 
Nam

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán

3. Nguyên tác xác định lãi suất thục tế (lãi suát hiệu lục) dùng để chiết khấu dòng tiền

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tuông đuong tiền

5. Nguyên tác kế toán các khoản đầu tu tài chính

a) Chúng khoán kinh doanh;

b) Các khoản đầu tu nắm giũ' đến ngày đáo hạn

c) Các khoản cho vay;

d) Đầu tu vào công ty con; công ty liên doanh, Hên kết; 

đ) Đầu tu vào công cụ vốn của đon vị khác

e) Các phuong pháp kế toán đối vói các giao dịch khác liên quan đến đầu tu tài chính



6. Nguyên tắc kế toán nọ phài thu

7. Nguyên tác ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tác ghi nhận hàng tồn kho

- Phuong pháp tính giá trị hàng tồn kho: theo giá đích danh

- Phuong pháp hạch toán hàng tồn kho:

- Phuong pháp lập dụ phòng giâm giá hàng tồn kho:

- Các khoán đầu tu' ngắn hạn, dài hạn khác;

- Phuong pháp lập dụ phòng giảm giá đầu tu ngán hạn, dài hạn.

8. Nguyên tác ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tu'

9. Nguyên tác kế toán các họp đồng họp tác kinh doanh

10. Nguyên tác kế toán thuế TNDN hoãn lại.

11. Nguyên tác kế toán chi phí trà truóc

12. Nguyên tắc kế toán nọ phải trả

13. Nguyên tác ghi nhận vay và nọ phải trr thuê tài chính

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

15. Nguyên tác ghì nhận chi phí phải trả

16. Nguyên tắc và phuong pháp ghi nhận các khoán dụ phòng phải trà.

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chua thục hiện.

18. Nguyên tác ghi nhận trái phiếu chuyển đái

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sỏ hũu:
- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chù sỏ hũu, thăng du' vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyến đoi, von khác cùa 
chù sỏ hũ*u

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh gtá lại tài sàn.

- Nguyên tác ghi nhận chênh lệch tỷ giá

- Nguyên tác ghi nhận lọi nhuận chua phân phối.

20. Nguyên tác và phuong pháp ghi nhận doanh thu :
- Doanh thu bán hàng: Hàng hoá đã giao cho khách hàng đã phát hành hoá đon và đuọc khách hàng chấp nhận thanh 
toán không phân biệt đã trả tiền hay chua.

- Doanh thu cung cáp dịch vụ: dịch vụ đã giao cho khách hàng đã phát hành hoá đon và đuọc khách hàng chấp nhận 
thanh toán không phân biệt đã trà tiền hay chua.

- Doanh thu hoạt động tài chính: Tuân thù theo chuẩn mục kế toán số 14.

- Doanh thu họp đồng xây dụng: Tuân thủ theo chuẩn mục số 15.

- Thu nhập khác:

21. Nguyên tác kế toán các khoản giảm trù' doanh thu

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

23. Nguyên tắc kế toán chi phl tài chính

24. Nguyên tác kế toán chi phí bán hàng, chi phí quàn lý doanh nghiệp



25. Nguyên tác và phuong pháp ghi nhận chì phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh 
nghiệp hoãn lại

26. Các nguyên tắc và phuong pháp kế toán khác.

V. THÔNG TIN BÕ SUNG CHO CÁC KHOÀN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÀNG CÂN ĐÓĨ KÉ TOÁN
(Đon vị tính: đồng)

ĩ . Tiền Cuối năm Đầu năm

-Tiên mặt 154.740.096 401.940.48 8

-Tiền gủi ngân hàng 2.059.770.610 2.474.193.85 9

-Các khoản tuông đuong tiền - -

Cộng 2.214.510.706 2.876.134.347

2-Các khoăn đầu tu  tài chính Cuối năm Đầu năm

Giá gốc
Giá trj 
họp lý

Dụ
phòng Gíá gốc

Giá trị 
họp lý

Dụ
phòng

a) Chúng khoán kinh doanh
- Tổng giá trị cổ phiếu: (chi tiết tùng loại cá 
phiếu chiếm tù' 10% trên tổng giá trị cổ 
phiếu trò lên)
- Tổng giá trị trái phiếu: (chi tiét tùng loại 
trái phiếu chiếm tù 10% trên tổng giá trị trái 
phiếu trỏ lên)

- Các khoản đầu tu' khác
- Lý do thay đối vói tùng khoản đầu tu/loại 
cổ phiếu, trái phiếu —

+ v ề  số luọng

+ v ề  giá trị

b) Đầu tu nắm giũ đến ngày đáo hạn Cuối năm Đầu năm

Giá gốc
Giá trị 
họp lý

Dụ
phòng Giá gốc

Giá trị 
họp lý

Dụ
phòng

b 1) Ngắn hạn

- Tiền gùi có kỳ hạn -

- Trái phiếu

- Các khoản đầu tu' khác

b2) Dài hạn
------- í̂ -

- Tiền gùi có kỳ hạn

- Trái phiếu

- Các khoản đầu tu  khác
c) Đầu tu góp vốn vào đon vị khác (chi tiết 
tùng khoản đầu tu  theo tỳ lệ von náin giũ' và 
tỷ lệ quyền biểu quyết)

- Đầu tu' vào công ty con

- Đầu tu vào công ty liên doanh, liên kết

- Đầu tu  vào đon vị khác



3 Phải thu của khách hàng (HN) Cuối kỳ Đầu năm

a Phải thu của khách hàng ngán hạn 213.648.699.003 200.817.882.633

- Chi tiết các khoản phải thu của 
khách hàng chiếm tir 10% trá !ên trên 
tổng phải thu khách hàng

77.860.743.119 94.089.319.517

2

C ô n g  ty  C P  C o  k h í M ó  v à  Đ ó n g  tà u  - 
T K V 3 6 .2 3 6 .7 2 8 .5 5 7 3 9 .2 9 9 .4 0 9 .8 4 1

3 C ô n g  ty  X â y  láp  m ỏ  - T K V 4 1 .6 2 4 .0 1 4 .5 6 2 5 4 .7 8 9 .9 0 9 .6 7 6

- Các khoản phải thu của khách hàng 
khác 135.787.955.884 106.728.563.116

b Phải thu của khách hàng dài hạn

- C h i t ié t  các  k h o á n  p h ả i th u  c ù a  k h á ch  

h à n g  ch iếm  tù  10%  trỏ  lèn  trê n  tổ n g  phái 
th u  k h á c h  h à n g

- C ác  k h o ả n  p h ả i th u  c ủ a  k h á c h  h à n g  

k h á c

c
Phải thu của khách hàng !à các bên 
Hên quan



4. Phải thu khác Cuối năm Đầu năm

Giá trị D ạ phòng Gíá tr; Dụ phòng

a) Ngắn hạn 20.241.365.674 19.291.441.000 20.234.952.443 19.291.441.000

- Phải thu về cổ phần hóa;

- Phải thu về cổ túc và lại nhuận đuạc chia;

- Phải thu nguài lao động;

- Ký cuạc, ký quỹ

- Cho mtrạn;

- Các khoản chi hộ; 52.295.643 20.916.673

)00- Phải thu khác. 20.189.070.031 19.291.441.000 20.214.035.770 4̂

b) Dài hạn

- Phải thu về cổ phần hóa;

- Phải thu khác. .

Cộng: 20.241.365.674 19.291.441.000 20.234.952.443 19.291.441.1)00

5. Tài săn thiếu chà xá  lý Cuối năm Đầu năm

sá tuọng Giá trị sá luọng Giá trị

a) Tiền . .

b) Hàng tồn kho .

c) TSCĐ _ .

d) Tàí sân khác .

-

6. Nạ xấu Cuối năm Đầu năm

Giá gác Giá trị có thể thu 
hồi Giá gác Giá trị có thể thu 

hồi

- Tổng giá trỊ các khoăn phải thu, cho vay 
quá hạn thanh toán hoặc chira quá hạn 
nhung khó có khả năng thu hồi 32.791.638.419 32.821.969.332 41.815.085

Công ty xây lắp điện Nam Hà 33.320.403 33.320.403

Công ty co khí xây dọng Đại Mỗ 7.203.346.793 7.203.346.793

Nhiệt điện Son động - SPECO 9.303.302.207 9.333.333.774

Công ty đầu tu* và phát triển Hà nội 247.000.000 247.000.000



Công ty than Nam Mau - TKV 7P.2P7.447.000 7P.2P7.447.000

Công ty CP Cromit c ổ  Định Thanh Hóa 2.515.645.000 2.373.643.000

Công ty TNHH 1TV Thái Thịnh 73P.333.678 73P.333.673 47.373.033

- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu 
về lãi trà chậm ... phát sinh tù  các khoản nọ 
quá hạn nhung ko đaọc ghi nhận doanh thu

- Khà năng thu hồi nọ phải thu quá hạn

Cộng: 32.791.638.419 - 32.821.969.332 41.815.085

7. H à n g  tồn  kho Cuái năm Đầu năm

Giá gốc Dụ phòng Giá gác Dụ phòng

- Hàng mua đang đi trên đuòng - -

- Nguyên liệu, vật liệu 83.338.767.014 75.172.134 55.353.621.545 3.483.971.487

- Công cụ, dụng cụ 1.025.945.024 45.788.181 1.335.351.797 221.048.494

- Chi phí SXKD dỏ dang 46.999.980.076 - 22.290.872.168 -

- Thành phẩm 15.493.701.281 - 14.896.288.905 -

- Hàng hoá 357.505.000 - 160.553.000 -

- Hàng gủi đi bán - - - -

- Hàng hóa kho báo thuế - - - -

- Giá trị hàng tồn kho ú  đọng, kém, mất 
phẩm chất không có khà năng tiêu thụ tại 
thòi điểm Cuối năm; Nguyên nhân và huóng 
xù' lý đối vói hàng tồn kho ú đọng, kém, mát 
phẩm chất; (120.960.315) (3.705.019.981)

- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm 
cố bào đàm các khoản nọ phải trả tại thòi 
điểm Cuối năm

- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc 
hoàn nhập dụ phòng giảm giá hàng tồn kho

C ộ n g : 147.215.898.395 120.960.315 94.036.687.415 3.705.019.981



08. Tài sản dò dang dài hạn Cuối kỳ Đầu năm
a. Chi phí sản xuất kinh doanh dò dang dài hạn

b. Xây dụng co bân dò dang Cuáí kỳ Đầu năm
+ Công trình: Đầu tu hiện đại hóa thiết bị công nghệ 84.349.673

- Mua sám 84.349.673 
-XDCB
- Sùa chũa

+ Công trình: Đầu tu duy trì và phát triên sản xuất 2019 - 2020 78.028.250
- Mua sám 
-XDCB
- Sùa chũa

Cộng 162.377.923

09-Tăpg, giảm tài sản cố định hũu hình:

Khoản mục Nhà của, vật kiến 
trúc Máy móc, thiết bị Phu ong tiện vận 

táì, truyền dẫn
Thiết bị dụng cụ 

quản lý

TSC
Đ

HH
khác

Tổng cộng

Nguyên giá

r/rr /:ŨM! /9 /.020 .777.9/0 203.703.979.359 76.627.024.047 9.097.620.004 - 363.33 7202.974

- Mua trong năm 3.911.221.487 10.472.889.000 14.384.110.487
- Đầu tu XDCB hoàn 

thành
- Tăng khác -

- Chuyển sang BĐS đầu 
tu
- Thanh lý, nhuọng bán 13.220.945.953 2.673.541.938 1.169.317.184 17.063.805.075

- Giản̂  khác 43.067.958 43.067.958

tS*ố CMố/ /tă/M 797.020.777.970 276.474./97.093 04.303.303.943 0.720.303.620 - 360.674.520.360

Giá tri hao mòn lũy kế

r/u /:ă/M 722.229.920.722 776.360.233.334 66.630.792.029 9.323.997.436 - 374.752.943.921

- Khấu hao trong năm 5.741.986.761 24.422.630.467 3.624.355.251 229.245.725 34.018.218.204

- Tăng khác -

- Chuyển sang BĐS đầu 
tu
- Thanh lý, nhuọng bán 13.220.945.953 2.673.541.938 1.169.317.184 17.063.805.075

- Giảm khác -

-S*<7 r/íf CHố/ HŨM! 727977.906.003 707.767.970.040 67.509.606.742 0.303.923.977 - 397.707.337030

Giá trị còn lại

- Tại ngày đầu năm 68.798.797.788 109.223.685.825 9.988.232.012 573.623.368 - 188.584.338.993

- Tại ngày cuối năm 63.056.811.027 88.712.276.845 16.793.697.803 344.377.643 - 168.907.163.318

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hũu hình dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhung vẫn còn sù dụng:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chò thanh tý:

* Các cam kêt về việc mua, bán TSCĐ htru hình có giá trị lán trong tuang lai:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hũu hình:



10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình:

Khoăn mục

Quyề 
n sủ 
dụng 
đất

Quyề
n

phát
hành

Bản 
quyền 
, bằng 
sáng 
chế

Nhãn
hiệu
hàng
hóa

Phần mềm 
quản tý

Giấy 
phép và 

giấy
phép

nhuọng
quyền

TSCĐ vô hình 
khác Tổng cộng

A^nycn g/á

Số du đầu năm - 406.947.896 - 116.496.274 523.444.170
- Mua trong năm 1.705.000.000 1.705.000.000
- Tạo ra tù nội bộ doanh nghiệp -

- Tăng do họp nhất kinh doanh -

- Tăng khác -

- Thanh tý, nhuọng bán -

- Giảm k^ác

Số du cuối năm - - - 2.111.947.896 - 116.496.274 2.228.444.170
GM /r/ Aao mòn /ậy Ac -

Số du đầu năm 305.778.947 - 116.496.274 422.275.221
- Khấu hao trong năm 297.954.338 297.954.338

- Tăng khác -

- Thanh tý, nhuọng bán -

- Giảm khác -

Số du cuối năm - - - 603.733.285 - 116.496.274 720.229.559
Giá /ri còn /ạ/ -

- Tại ngày dầu năm - - - 101.168.949 - - 101.168.949
- Tại ngày cuối năm - - - 1.508.214.611 - - 1.508.214.611

* Giá trị còn tại cuối kỳ của TSCĐ hũ*u hình dùng thế chấp, cầm cố đàm bào khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khau hao hết nhung vẫn còn sủ dụng:

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:



13. Chi phí trả truác Cuối năm Đầu năm
!

a. Ngắn hạn (chi tiết theo tùng khoản mục) 8.287.545.848 5.611.600.231

- Chi phí trâ truóc về thuê hoạt động TSCĐ; s c  TSCĐ 5.070.679.167 2.847.085.370

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng 1.824.370.165 2.342.229.344

- Chi phí lịch tết 231.000.000

- Thuỏng cán bộ chù chát năm 2018

- Bào hiểm 112.962.671 146.318.730

- cAi phí vận chuyển

- Các khoản khác 1.048.533.845 275.966.787

b. Dài hạn 19.615.406.362 12.592.681.302

- Chi phí thành lập doanh nghiệp

- Chi phí trà truóc về thuê hoạt động TSCĐ; s c  TSCĐ 19.547.448.029 12.100.806.302

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng 67.958.333 491.875.000

- Các khoản khác
!

Cộng 27.902.952.210 18.204.281.533

14. Tài sản khác



16. Phải trả ngtròi bán
HN

Cuối năm Đầu năm

a) Các khoản phâi trả ngtròi bán ngắn hạn 238.577.689.438 187.526.461.310

- Chi tiết cho tòng đối ttrạng chiếm tò 10% trả 
lên trên tổng số phải trả 54.158.028.786 45.361.645.437

C ô n g  ty  C P  K h o á n g  sản  v à  th o a n g  m ại 

T h á i N g u y ê n 5 4 .1 5 8 .0 2 8 .7 8 6 4 5 .3 6 1 .6 4 5 .4 3 7

- P h ả i trâ  ch o  các  đ ố i ttrọ n g  k h á c 184.419.660.652 142.164.815.873

b) Các khoản phăi trả nguìrí bán dàí hạn

- C h i tiế t cho  tò n g  đố i ttrạ n g  c h iế m  tù  10%  t r ả  lên 

trê n  tổ n g  so  p h ả i trâ

- P h ả i trà  cho  c ác  đ ố i ttrạ n g  k h á c

Cộng 238.577.689.438 187.526.461.310



a) Phải nộp

Chì tiêu Đầu năm Phải nộp Đã nộp Cuối kỳ

Thuế GTGT 36.977.397 9.840.023.833 9.738.563.642 158.437.588

Thuế GTGT nhập kháu -

Thuế nhập khẩu -

Thuế TNDN 2.286.128.387 2.418.145.955 3.998.886.326 705.388.016

Thuế TNCN 25.591.934 768.760.429 772.229.310 22.123.053

Thuế đất . 1.971.383.532 1.971.383.532 -

Thuế môn bài -

Thuế khác 5.500.000 24.092.407 24.092.407 5.500.000

Tổng cộng 2.374.197.718 15.022.406.156 16.505.155.217 891.448.657

b) Phải thu

Chi tiêu Đầu năm Phải thu Đã thu Cuối kỳ

Thuế GTGT

Thuế GTGT nhập khẩu

Thuế nhập khẩu _ .

Thuế TNDN .

Thuế TNCN .

Thuế đất

Thuế môn bài

Thuế khác

Tổng cộng -



a. Vay ngắn hạn

Cuối kỳ Trong kỳ Đầu năm

Giá tr; Số có khả năng trả
"<ỵ

Tăng Giảm Gíá trị
Số có khả năng 

trả ny

171.958.070.642 171.958.070.642 463.524.975.486 450.556.838.995 158.989.934.151 158.989.934.151

10.345.351.000 10.345.351.000 10.345.351.000 15.415.615.300 15.415.615.300 15.415.615.300

182.303.421.642 182.303.421.642 473.870.326.486 465.972.454.295 174.405.549.451 174.405.549.451

b.Vay dài hạn

Cuối kỳ Trong kỳ Đầu năm

Giá tr; Số có khả năng trả 
nỵ Tăng Giảm Giá trỊ

Số có khả năng 
trả nạ

34.545.689.652 34.545.689.652 14.899.305.500 16.089.569.800 35.735.953.952 35.735.953.952

(10.345.351.000) (10.345.351.000) (10.345.351.000) (15.415.615.300) (15.415.615.300) (15.415.615.300)

24.200.338.652 24.200.338.652 4.553.954.500 673.954.500 20.320.338.652 20.320.338.652

c. Các khoản nạ thuê tài chính

Thòi hạn
Kỳ này Kỳ truóc

Tống khoản thanh 
toán tíen thuê tài Trả tiền lãi thuê Trâ ny gốc Tong khoản thanh 

toán tiền thuê tài
Trả tiền 
lãi thuê

Trá ny 
gốc

Tà 1 năm trỏ xuống

Trên 1 năm đến 5 năm

Trên 5 năm

d. Số vay và n<ỵ thuê tài chính quá hạn chua thanh toán

Nội dung
Cuối năm Đầu năm

Gốc Lãi GÓC Lãí

Vay

Nọ thuê tài chính

Lý do chua thanh toán

đ. Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nạ thuê tài chính đối vói các bên Hên quan



18. Chí ph í phải trả  - HN

a) Ngắn hạn C uối kỳ Đ ầu năm

- Trích tnróc chi phí tiền luông trong thòi gian nghi phép - -

- Chi phí trong thòi gian ngùng kinh doanh - -

- Chi phí trích trrróc tạm tính giá vòn hàng hoá, thành 
phẩm BĐS đã bán

- Các khoản trích truóc khác 379.862.951 220.629.460

a) Dài hạn C uối kỳ Đ ầu năm

- Lãi vay - -

- Các khoản khác - -

19. Phải trả  khác Cuối kỳ Đ ầu năm

a) Ngắn hạn

- Tài sàn thùa chò giải quyết - -

- Kinh phí Công đoàn 162.034.775

- Bâo hiểm xã hội, y te -

- Bảo hiểm thất nghiệp

- Phải trả cổ phần hóa

- Nhận ký quỹ, ký cuọc ngắn hạn 40.000.000 40.000.000

- Cổ túc, lại nhuận phải trả 57.284.100 57.284.100

- Các khoản phải trá, phải nộp khác 1.238.563.793 912.654.679

Cộng 1.497.882.668 1.009.938.779

b) Dài hạn

- Tài sân thùa chò giải quyết

- Kinh phí Công đoàn

- Bảo hiểm xã hội, y tế

- Bảo hiểm thát nghiệp

- Phải trà cổ phần hóa

- Nhận ký quỹ, ký cuạc dài hạn

- Cổ túc, lọi nhuận phải trả

- Các khoán phải trả, phải nộp khác

Cộng - -



20. Doanh thu chua thục hiện Năm nay Năm truóc

a) Ngắn hạn

b) Dài hạn

c) Khả năng không thục hiện đuọc họp đồng 
vói khách hàng

21. Trái phiếu phát hành Năm nay Năm truóc

Giá trị Lãi
suát

Kỳ hạn Giá trị Lãi suất Kỳ hạn

21.). Trái phiếu thuòng

21.2. Trái phiếu chuyển đổi

22. Cổ phiếu uu đãi phân loại là nọ phải trả Năm nay Năm truóc

- Mệnh giá

- Đối tuọng đuọc phát hành

- Điều khoản mua lại

- Giá trị đã mua lại trong kỳ

- Các thuyết minh khác

23. Dtr phòng phải trả Cuối năm Đầu năm

a) Ngắn hạn

- Dụ phòng bào hành sân phẩm hàng hóa 13.050.734.770 15.343.188.099

- Dụ phòng báo hành công trình xây dụng - -

- Dụ phòng tái co cấu - -

- Trích truóc chi phí sủa chũa TSCĐ - -

- Dụ phòng phải trà khác ( chi phí sủa chũa 
TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi truòng)

Cộng: 13.050.734.770 15.343.188.099

b) Dài hạn Cuối năm Đầu năm

- Dụ phòng bảo hành sán phẩm hàng hóa

- Dụ' phòng bảo hành công trình xây dụng

- Dụ phòng tái co cấu

- Dụ phòng phải trả khác (chi phí sủa chùa 
TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi truòng, 
nguồn kinh phí hình thành tài sản) 2.244.336.199 2.808.841.675

Cộng: 2.244.336.199 2.808.841.675

24. Tài sân thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu 
nhập hoãn lại phải trả Năm nay Năm truóc

a. Tài sàn thuế thu nhập hoãn lại

b. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trá



25-Vốn chủ sò hâu

a- Bảng đối chiếu biến đ§ng cùa vốn chủ sô* hâu

Nội dung

Các khoản mục thuộc vốn chù sò hũu

Vốn góp của chủ 
sỏ hũu

Thặng 
du vén 
cổ phần

Quyên 
chọn 

chuyển 
đái trái 
nhiều

Vốn khác cùa chù 
sỏ hũu

Chênh 
lệch 
đánh 
giá lại 
tài sàn

Chênh lệch tỷ 
giá

Lọi nhuận sau 
thuế chua phân 
phoi và các quỹ

Các khoản mục 
khác Cộng

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
sé  du đầu năm truác 46.973.510.000 - - - - - 9.638.685.339 2.288.730.519 58.900.925.858
- Tăng ván trong năm truóc - -

- Lãi trong năm truóc 7.012.269.647 7.012.269.647
- Tăng khác -

- Giám vốn trong năm truóc -

- Lỗ trong năm truóc -

- Giảm khác 7.902.471.820 7.902.471.820
sá  du đầu năm nay 46.973.510.000 - - - - - 8.748.483.166 2.288.730.519 58.010.723.685
- Tăng vốn năm nay - -

- Lãi trong năm nay 9.611.714.817 9.611.714.817
- Tăng khác 694.475.594 694.475.594
- Giảm vén trong năm nay -

- Lỗ trong năm nay -

- Giám khác (PP lọi nhuận) 7.012.269.647 7.012.269.647
sé  du  cuối năm 46.973.510.000 - - - - 11.347.928.336 2.983.206.113 61.304.644.449
b- Chi tiết vốn đầu tu của chủ sả hũu Cuối năm Đầu năm
- Vốn góp cùa công ty mẹ (nếu tà công ty con)
- Vốn góp cùa các đái tuọng khác (cổ phần phổ thông)

c$ng
c - Các giao dịch về vốn vói các chủ sá hũu và phân phối cổ túc, chia lọi nhuận
- Von đầu tu của chú sò hũu

19.251.000.000
27.722.510.000
46.973.510.000 

Năm nay

19.251.000.000
27.722.510.000
46.973.510.000 
Năm truác

+ vốn góp đầu năm 46.973.510.000 46.973.510.000
+ Von góp tăng trong năm
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+ vốn góp giâm trong năm
+ Vốn góp cuối năm 46.973.510.000
- Cổ túc, lọi nhuận đã chia

d - Cổ phiếu Cuối năm
- Số luạng cổ phiếu đăng ký phát hành 4.697.351
- Số luọng cổ phiếu bán ra công chúng 4.697.351
+ Cổ phiếu phổ thông 4.697.351
+ Cổ phiếu uu đãi
- Số luọng cổ phiếu đuọc mua lại 
+ Cổ phiếu phổ thông
+ Cổ phiếu uu đãi
- sá  luạng cổ phiếu đang luu hành 4.697.351
+ Cổ phiếu phổ thông 4.697.351
+ c é  phiếu uu đãi
* Mệnh giá cổ phiếu đang luu hành 10.000
đ - Cổ tác
- Cổ túc đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm 
+ Cổ túc đã công bé trên cổ phiếu phổ thông
+ Cổ túc đã công bé trên cổ phiếu uu đãi
- Cổ túc cùa cổ phiếu uu đãi lũy kế chua đuọc ghi nhận 

e - Các quỹ của doanh nghiệp
- Quỹ đầu tu phát triển 2.983.206.113
- Quỹ hỗ trọ sắp xếp doanh nghiệp
- Quỹ khác thuộc vốn chù sỏ hũu

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ đuục ghi nhận trục tiếp vào vốn chủ sá hũu theo quy đinh cùa các chuẩn mục kế toán cụ thể

46.973.510.000

Đầu năm
4.697.351
4.697.351
4.697.351

4.697.351
4.697.351

10.000

2.288.730.519

C:\Users\MyPC\Dropbox\Mr khu 2020\Quyết toán\Quyết toán năm 2020.xls Trang 2/2



26. Chênh lệch đánh giá tại tài sản Năm nay Năm truóc

Lý do thay đổi giũa số Năm truóc và cuối năm

27. Chênh lệch tỷ giá Năm nay Năm trtróc

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đối BCTC lập 
bằng ngoại tệ sang YND

- Chênh lệch tý giá phát sinh vì các nguyên 
nhân khác

28. Nguồn kình phí Năm nay Năm truác

- Nguồn kinh phí đuạc cấp trong năm

- Chi sụ nghiệp 625.000.000 625.000.000

- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm -

29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối ke toán Năm nay Năm truác

a) Tài sân thuê ngoài:

b) Tài sàn nhận giũ hộ 319.985.000 319.985.000

- Vật tu' hàng hóa nhận giũ' hộ, gia công, nhận 
úy thác:

Xí nghiệp tíT doanh cán thép í oàng

- Khung giá cán 01-01-01 Cái 2 151.145.000 151.145.000

- Khung cán D450 Cái 2 168.840.000 168.840.000

- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gủ'i, nhận 
cầm co, thế chấp

c) Ngoại tệ các loại

Ngân hàng TMCP Hàng Hải - CN 
Quảng Ninh USD 2.978,75 2.976,50

d) Vàng tiền tệ

đ) Nọ khó đòi đã xù lý:

e) Các thông tin khác

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tụ* thuyết minh, giải thích



VH- THÔNG TIN BÓ SUNG CHO CÁC KHOẢN M ^ c TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO 
KÉT QUÂ HOẠT ĐỌNG KINH DOANH

(Đon vị tính: Đồng)

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Năm nay Năm trtrúc

a) Doanh thu

- Doanh thu bán hàng 1.492.249.238.762 1.500.800.243.862

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

- Doanh thu họp đồng xây dụng
+ Doanh thu của họp đồng XD đuọc ghi nhận 

trong kỳ
+ Tổng doanh thu tùy kế cùa họp đồng xây 

dụng đuọc ghi nhận đến thòi điểm tập báo cáo 
tài chính;

Cộng: 1.492.249.238.762 1.500.800.243.862

b) Doanh thu đối vói các bên tiên quan

2. Các khoản giâm trù doanh thu

Trong đó:

- Chiết kháu thuong mại

- Giâm giá hàng bán

- Hàng bán bị trà tại

3. Giá vốn hàng bán Năm nay Năm truóc

- Giá vốn của hàng hóa đã bán 1.384.697.403.196 1.364.807.278.002

- Giá von của thành phẩm đã bán
Trong đó: Giá vốn trích truóc cùa hàng hóa, thành 
phẩm bất động sản đã bán bao gồm:

+ Hạng mục chì phí trích truóc
+ Giá trỊ trích truóc vào chi phí cùa tùng 
hạng mục

+ Thòi gian chi phí dụ kiến phát sinh

- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp

- Giá trị còn tại, chi phí nhuọng bán, thanh tý 
cùa BĐS đầu tu

- Chi phí kinh doanh bát động sân đầu tu

- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ
-

- Giá trị tùmg toại hàng tồn kho hao hụt ngoài định 
múc trong kỳ

- Các khoàn chi phí vuọt múc bình thuòng khác đuọc 
tính trục tiếp vào giá vốn

- Dụ phòng giảm giá hàng tồn kho

- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng hóa

Cộng: 1.384.697.403.196 1.364.807.278.002



4 Doanh thu hoạt động tài chính Năm nay Năm trvác CT

Lãi tiền  gù i tiền  cho  vay 4 .976 .564 8.114.152

Lãi bán  các khoản  đầu  tu - -

Cổ túc , lọ i nhuận  đ u ọ c  ch ia - -

Lãi chênh  lệch  tỷ  g iá - -

- Lãi chênh  lệch  tỷ  g iá  do  m ua  bán , thanh  toán  ngoại tệ - -

- Lãi chênh  lệch  do  đánh  g iá  lại số d u  cuối kỳ 15.492.767 6.541.175

Lãi bán  hàng  chậm  trả , ch iế t khấu  thanh  toán - -

D oanh  th u  hoạ t động  tài ch ính  khác - -

c§ng 20.469 .331 14.655.327

5 Chi phí tài chính Năm nay Năm truác

L ãi tiền  vay 14 .113 .581.047 15.060.579.588

- Lãi tiền  vay ngắn  hạn 11.269.760.378 11.805.190.990

- Lãi tiền  vay dài hạn 2 .843 .820 .669 3.255.388.598

C hiết kháu  thanh  toán , lãi m ua  hàng  trả  chậm 1.542.143.842 -

L ỗ do n h u ọ n g  bán , thanh  lý các khoản  đầu  tu  tà i ch ính - -

L ỗ chênh lệch tỷ  g iá - -

- L ỗ  chênh  lệch tỷ  g iá  do m ua  bán, thanh  toán  ngoại tệ - -

- Lỗ chênh  lệch tỷ  g iá  do  đánh  g iá  lạì số d u  cuối kỳ 15.189.107 61.092.575

D ụ  p hòng  g iâm  g iá  các khoản  đầu  tu  ngắn  hạn, dài hạn

Chi phí tà i ch ính  khác (27 .406 .013) -

c§ng 15 .643 .507 .983 15.121.672.163

6 Thu nhập khác Năm nay Năm truúc

T hanh lý, n h u ọ n g  b án  T S C Đ 2.135 .752 .920 -

Lãi do đánh  g iá  lại tà i sân - -

T iền  phạ t th u  đu ọ c - 12.478.496

N ọ  khó đòì đã x ú  lý - -

T huế đu ọ c  g iảm - -

C ác khoản  khác 287 .403 .384 473.281.782

Cộng 2 .423 .156 .304 485 .760.278

7 Chi phí khác Năm nay Năm truác
G iá trị còn  lại T S C Đ  v à  chi ph í thanh  lý, n h u ọ n g  bán 
TSC Đ 93.074.461

L ỗ  do đánh  g iá  lại tà i sản - -

Các khoản  bị phạ t 20 .092 .407 17.016.527.824

Các khoán  khác 380 .516 .102 329.231.711

c$ng 493 .682 .970 17.345.759.535



8. Chi phí bán hàng và chi phí quản tý doanh nghiệp Năm nay Năm truác

a) Các khoản chi phí doanh nghiệp phát sinh trong kỳ 70.299.242.804 74.630.612.028
Chi phí nhân viên quân tý 25.073.625.376 24.151.416.416

20.575.497.942 20.311.917.945
yÌH ca 1.011.529.348 849.174.000
AHXH; R/7TT, XPCD, AT Dảag 3.486.598.086 2.990.324.471

Chi phí vật Hệu quàn !ý 2.214.612.055 3.846.529.831
Chi phí đồ dùng văn phòng - -

Chi phí kháu hao TSCĐ 3.434.562.113 3.003.975.974
Thuế và tệ phí - -

Chi phí dụ phòng 45.859.207 5.072.434.979

Chi phí dịch vụ mua ngoài 5.165.315.889 5.187.642.940

Chi phí khác bằng tiền 34.365.268.164 33.368.611.888

b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ 11.529.166.672 15.175.877.092
Chí phí nhân viên - -

Chi phí vật tiệu, bao bì - -

Chi phí dụng cụ, đồ nghề - -

Chi phí khấu hao TSCĐ - -

Chi phí trích tập dụ phòng bảo hành SP (2.292.453.329) 2.591.028.774

Chi phí dịch vụ mua ngoài 9.054.520.355 9.646.193.534

Chi phí khác bằng tiền 4.767.099.646 2.938.654.784

c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản tý 
doanh nghiệp

- Hoàn nhập dụ phòng bào hành sản phẩm, hàng hóa;

- Hoàn nhập dụ phòng tái co cấu, dụ phòng khác;

- Các khoản ghi giâm khác

9. Chi phí sản xuất, kình doanh theo yếu tố Năm nay Năm truúc

- Chi phí nguyên tiệu, vật tiệu 1.225.349.945.639 1.191.955.641.937

- Chi phí nhân công 118.332.902.534 115.368.153.071

- Chi phí khấu hao tài sàn cá định 33.751.667.066 28.089.689.610

- Chi phí dịch vụ mua ngoài 26.732.935.373 25.660.917.971

- Chi phí khác bằng tiền 68.871.223.686 65.236.505.181

Cộng: 1.473.038.674.298 1.426.310.907.770

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu 
thuế năm hiện hành 2.418.145.955 7.207.191.000
- Điều chinh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các Kỳ 
truóc vào chi phí thuế thu nhập hiện hành Kỳ này

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn tại



1. Các giao djch không bằng tiền ănh huòng đến báo 
cáo luu chuyển tiền tệ trong tuong tai Năm nay Năm truóc

- Mua tài sàn bằng cách nhận các khoản nọ hèn quan 
trục tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu

- Chuyển nọ thành vốn chủ sỏ hũn

- Các giao dịch phi tiền tệ khác

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giũ nhung 
không đuọc sủ dụng

3. sá tiền đi vay thục thu trong kỳ

- Tiền thu tù đi vay theo khế uóc thông thuòng 478.424.280.986 446.472.042.912

- Tiền thu tù phát hành trái phiếu thuòng

- Tiền thu tù phát hành trái phiếu chuyển đổi

- Tiền thu tù phát hành cô phiếu uu đãi phân loại là nọ 
phải trả

—
- Tiền thu tù giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính 
Phù và REPO chúng khoán

- Tiền thu tù đi vay duói hình thúc khác

4. sá tiền đã thục trả gốc vay trong kỳ

- Tiền trả nọ gốc vay theo khế uóc thông thuòng 466.646.408.795 446.041.103.743
- Tiền trả nọ gốc trái phiếu thuòng

- Tiền trả nọ gác trái phiếu chuyển đổi
- Tiền trà nọ gốc cổ phiếu uu đãi phân loại là nọ phải 
trà
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu 
Chính Phù và REPO chúng khoán

- Tiền trả nọ vay duói hình thúc khác

IX. Nhírng thông tin khác

1. Nhũng khoàn nọ tiềm tàng, khoản cam kết và nhũng thông tin tài chính khác

2. Nhõng sạ kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

3. Thông tin về các bên hên quan

4. Trình bày tài sàn, doanh thu, kết quà kinh doanh theo bộ phận (chuẩn mục kế toán sá 28)

5. Thông tin so sánh ( nhũng thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán truóc)

6. Thông tin về hoạt động liên tục

7. Nhũng thông tin khác

Nguòi lập biểu Kế toán írtrảng

Ngô Kim Dung Phạm Thu Huvng
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