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BÁO CÁO CỦA BAN TỎNG GIÁM ĐÓC

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ  phần Phân lân nung chảy Văn Điển (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo 
của minh và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Phân lân nung chày Văn Điển là Công ty cổ phần được được thành lập từ việc chuyển đổi cổ phần 
hóa từ doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 530/QĐ-HCVN ngày 30 tháng 11 năm 2009 của Hội đồng quản 
trị Tổng công ty hóa chất Việt Nam về việc chuyển đổi Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển thành Công ty cổ 
phần. Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số 0100103143, đăng ký 
lần đầu ngày 29 tháng 12 năm 2009, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 11 tháng 10 năm 2016.

Trụ sở chính của Công ty tại Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỎNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát đã điều hành Công ty trong kỳ và tại 
ngày lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng Quản trị

Ông Lâm Thái Dương 
Ông Hoàng Văn Tại 

Ông Nguyễn Ngọc Thạch 
Bà Cấn Thị Thu Hà 
Bà Nguyễn Thu Hằng

Chù tịch HĐQT 
Thành viên HĐQT 

Thành viên HĐQT 

Thành viên HĐQT 
Thành viên HĐQT

Ban Tổng Giám đốc

Ông Hoàng Văn Tại 
ỏng Phạm Quang Trung 
Ông Chu Văn Thước 
Ông Văn Hổng Sơn

Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Hồng Hải 
Ông Trần Quốc Cương 
Ông Hồ Sỹ Tiến

Tổng Giám đốc 
Phó Tổng Giám đốc 
Phó Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 30/06/2016)

Trường ban kiểm soát 
Thành viên 
Thành viên

KIÊM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 
cho Công ty.

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỎNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình 
hoạt động, kêt quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong kỳ. Trong quá trình lập 
Báo cáo tài chính, Ban Tông Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thù các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiem soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc và Ban quản trị Công ty xác định là cần thiết để 
đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn-



- Lựa chọn các chính sách kế toán thích họp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán họp lý và thận trọng;
- Nẽu rõ các chuân mực kê toán được áp dụng có được tuân thủ hay ldiông, có những áp đụng sai lệch trọng yếu

đến mức cần phải công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;
- Lập và trinh bày các báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kể toán, chế độ kế toán và các quy 

định có liên quan hiện hành;
- Lập các báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trưòng hợp không thể cho rằng 

Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo ràng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tinh hlnh tài chính của Công ty
với mức độ trung thực, họp lý tại bât cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thù các quy định hiện 
hành cùa Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiẹn các biên 
pháp thích họp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính
của Công tỵ tại thời điêm ngày 31 tháng 12 năm 2016, kết quà hoạt động kinh doanh và tình hình lưa chuyển tiền tệ 
cho năm tài chính kêt thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ 
các quy định hiện hành có liên quan.

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 
155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng

Cam kết khác

khoán.

Hoàng Văn Tại 
Tổng Giám đốc
Hà Nội, ngày 14 thảng 03 năm 2017



Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá việt Nam

Địa chỉ: Tầng 14 Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì 
p. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam 
Tel: (+84 4) 3868 9566 / (+84 4) 3868 9588 
Fax: (+84 4) 3868 6248 
VVeb: kiemtoanava.com.vn

SỐ : 244/BCKT/TC/NV6

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
Kính gửi: Quý cỗ  đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Công ty Cỗ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty cổ  phần Phân lân Nung chảy Văn Điển được 
lập ngày 14 tháng 03 năm 2017, từ trang 5 đến trang 27, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 
năm 2016, Báo cáo kết quà hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng 
ngày và Bản Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc
Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của 
Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan 
đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là 
cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không cỏ sai sót trọng yếu dó gian lận hoặc 
nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quà của cuộc kiêm toán. Chúng tôi 
đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ 
chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự 
đàm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.
Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và 
thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, 
bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện 
đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình 
bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thù tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy 
nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán 
cũng bao gồm đánh giá tính thích họp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính 
kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ 
sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiển của Kiểm toán viên
Theo ý kiến cùa chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình 
hình tài chính của Công ty cổ  phần Phân lân Nung chảy Văn Điển tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết 
quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với 
chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và 
trình bày báo cáo tài chính.

Nguyễn Bảo Trung 
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 0373-2014-126-1 
Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2017

Lun Quốc Thái 
Kiểm toán viên
Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 0155-2014-126-1

Thành v iên H ãng kiểm  toán  MCI Q uốc lế

mgiworldwide •



BẢNG CÂN ĐỐI ICÉ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Mã TÀI SẢN
SÔ
100 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

110 I. Tiền và các khoản tương đương tiền
111 1. Tiền
112 2. Các khoản tương đương tiền

120 II. Đầu tư tài chính ngắn hạn
123 1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

130 III. Các khoản phải thu
131 1. Phải thu ngắn hạn cùa khách hàng
132 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn
135 3. Phải thu về cho vay ngắn hạn
136 4. Phải thu ngắn hạn khác
137 5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)

140 IV. Hàng tồn kho
141 1. Hàng tồn kho

150 V. Tài sản ngắn hạn khác
151 1. Chi phí trả trước ngắn hạn
152 2. Thuế GTGT được khấu trừ
153 3. Thuế và các khoản khác phải thu NN

200 B. TÀI SẢN DÀI HẠN

220 TI. Tài sản cố định
221 1. Tài sản cổ định hữu bình
222 - Nguyên giá
223 - Giá trị hao mòn lũy kế (*)
227 2. Tài sàn cố định vô hình
228 - Nguyên giá
229 - Giá trị hao mòn lũy kể (*)

240 IV. Tải sản dỏ' dang dài hạn
242 1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

260 VI. Tài sản dài hạn khác
262 1. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

270 TỎNG CỘNG TÀI SẢN

Thuyết 31/12/2016 01/01/2016
minh ______________ V N D ________________ VND

585.709.858.897 604.902.349.375

1 142.366.715.224 188.822.756.924
26.366.715.224 27.822.756.924

116.000.000.000 161.000.000.000

2 10.000.000.000 10.000.000.000
10.000.000.000 10.000.000.000

28.376.565.412 47.482.619.347
3 5.078.429.602 14.754.108.496

2.851.067.723 2.354.289.797
4 1.140.813.975 1.140.813.975
5 21.200.664.745 31.127.817.712

(1.894.410.633) (1.894.410.633)

6 365.790.885.902 332.291.673.761
365.790.885.902 332.291.673.761

39.175.692.359 26.305.299.343
7 28.401.696.333 23.489.571.584

5.928.121.825 1.062.966.957
8 4.845.874.201 1.752.760.802

113.443.463.407 112.262.504.968

16.852.792.808 17.973.795.012
9 16.852.792.808 17.973.795.012

171.431.146.407 167.878.976.697

10
(154.578.353.599) (149.905.181.685)

34.358.162.000 34.358.162.000
(34.358.162.000) (34.358.162.000)

11 94.559.847.049 90.012.474.631
94.559.847.049 90.012.474.631

2.030.823.550 4.276.235.325
12 2.030.823.550 4.276.235.325

699.153.322.304 717.164.854.343



Mã
Ẩ.sô

300

310
311
312
313
314
315 
319
321
322

NGUÒNVỐN

c . NỢ PIIẢI TRẢ

I. Nọ' ngắn hạn
1. Phải trả người bán ngắn hạn
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
4. Phải trả người lao động
5. Chi phí phải trà ngắn hạn
6. Phải trả ngắn hạn khác
7. Dự phòng phải trả ngắn hạn
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

BẢNG CÂN ĐỐI KÉ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 

(tiếp theo)

Thuyết 
minh

400 D. VÓN CHỦ SỞ HỮU

410 1. vổn chủ sỏ- hữu
411 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
41 la - CP phổ thông có quyền biểu quyết 
418 2. Quỹ đầu tư phát triển
420 3. Quỹ khác thuộc vốn chù sở hữu
421 4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
42la " LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ

trước
421 b - LNST chưa phân phối kỳ này 

440 TỎNG CỘNG NGUỒN VÓN

13

14
15
16

17

31/12/2016
VND

01/01/2016
VND

233.605.106.378 248.527.345.987

233.605.106.378 248.527.345.987
70.063.339.882 59.855.045.689

360.993.264 1.825.428.144
14.496.000 12.663.000

33.192.336.638 38.071.065.608
2.143.132.720 608.605.854

116.805.421.776 134.097.231.095
2.500.000.000 9.000.000.000
8.525.386.098 5.057.306.597

465.548.215.926 468.637.508.356

465.548.215.926 468.637.508.356
376.653.480.000 289.734.570.000
376.653.480.000 289.734.570.000

30.327.953.768 82.664.240.636
3.281.900.000 14.890.700.000

55.284.882.158 81.347.997.720

10.853.068.451 16.165.185.686

44.431.813.707 65.182.812.034

699.153.322.304 717.164.854.343

5

Nguyễn Thùy Dương Nguyễn Thị Hiền Hoàng Văn Tại
Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc
Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017



BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2016

Mã CHỈ TIÊU Thuyết Năin nay Năm trước
sổ minh VND VND
01 1. Doanh thu BII và cung cấp dịch vụ 1 907.609.425.386 956.800.787.959

10 3. Doanh thu thuần bán hàng và CCDV 907.609.425.386 956.800.787.959
11 4. Giá vốn hàng bán 2 689.058.109.013 722.029.094.712
20 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV 218.551.316.373 234.771.693.247
21 6. Doanh thu hoạt động tài chính 3 12.072.264.904 11.031.154.407
22 7. Chi phí tài chính 4 1.765.385.458 1.985.344.679
25 8. Chi phí bán hàng 5 152.384.153.511 142.125.981.033
26 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 5 22.075.682.321 20.055.099.667

30 10. Lọi nhuận thuần từ  HĐKD 54.398.359.987 81.636.422.275
31 11. Thu nhập khác 6 5.971.617.077 1.940.360.461
32 12. Chi phí khác 7 4.830.209.930

40 13. Lọi nhuận khác 1.141.407.147 1.940.360.461

50 14. Tỗng lọi nhuận kế toán trinh: thuế 55.539.767.134 83.576.782.736
51 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 8 8.862.541.652 17.612.186.527
52 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 9 2.245.411.775 781.784 175
60 17. Lọi nhuận sau thuế TNDN 44.431.813.707 65.182.812.034

70 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 10 1.180 1.583
71 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 1.180 1.583

Ngưò-i lập biếu Kế toán trưởng Tổng Giám đoc
Hà Nội, ngày 14 thảng 03 năm 2017



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIÊN TỆ
Theo phưong pháp gián tiếp

Năin 2016

Mã
số

CHỈ TIÊU Năin nay 
VND

Năm trirỂPc 
VND

I. Liru chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
01 7. Lọi líliuận trước tliuể 

2. Điều chỉnh cho các khoản
55.539.767.134 83.576.782.736

02 - Khấu hao TSCĐ 5.605.790.914 5.882.749.456
03 - Các khoản dự phòng (462.400.000)

04 - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các 
khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ

(2.812.148) (1.676.634)

05 - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (9.292.052.429) (10.497.099.835)
08 3. Lợi nhuận từ  HĐKD trước thay đổi VLĐ 51 850 693 4 71 78.498.355.723
09 - Tăng giảm các khoản phải thu 859.011.943 13.899.374.160
10 - Tăng giảm hàng tồn kho (31.210.981.080) (13.002.417.438)

11 - Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải 
trà, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) (14.407.886.716) 6.719.447.184

12 - Tăng giảm chi phí trà trước (4.912.124.749) (7.376.183.377)
14 - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp (12.867.923.721) (21.031.454.416)
16 - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (2.702.572 197) (11.580.644.000)
20 Lưu chuyển tiền thuần từ  hoạt động kinh (loanh 

II.Lưu chuyển tiền từ  hoạt động đầu tư

(13.391.783.049) 46.126.477.836

21 1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn 
khác (9.032.161.128) (38.092.916.252)

22 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản 
dài han khác

164.727.273 21.890.400

23 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ cùa đơn vị khác (126.000.000.000)

24 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị 
khác 126.462.400.000

27 5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 9.127.325.156 10.475.209.435
30 Lưu chuyển tiền thuần từ  hoạt động đầu tư 

III. Lưu chuyển tiền tù’ hoạt động tài chính

259.891.301 (27.133.416.417)

36 1. Cổ tức, lọi nhuận đã trả cho chù sở hữu (33.326.962.100) (72.284.146.250)
40 Lưu chuyển tiền thuần từ  hoại động tài chính (33.326.962.100) (72.284.146.250)

50 Luu chuyển tiền thuần trong kỳ (46.458.853.848) (53.291.084.831)

60 Tiền và tưong đương tiền đầu kỳ 188.822.756.924 242.112.165.121
61 Ảnh hưởng cùa thay đổi TGHĐ quy đổi ngoại tệ 2.812.148 1.676.634
70 Tiền và tu’0-ng đưoTig tiền cuối kỳ 142.366.715.224 188.822.756.924
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BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Năm 2016

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sỏ' hữu vốn

Công ty Cô phẩn Phân lân nung chày Văn Điển là Công ty cổ phần đưọc được thành lập từ việc chuyển đổi cổ
phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 530/QĐ-HCVN ngày 30 tháng 11 năm 2009 cùa Hội
đông quản trị Tổng công ty hóa chất Việt Nam về việc chuyển đổi Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển thành 
Công ty cổ phân. Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số
0100103143, đăng ký lần đầu ngày 29 tháng 12 năm 2009, đăng ký thay đồi lần 5 ngày 11 tháng 10 năm 2016.

Trụ sở chính của Công ty tại Đưòng Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Vốn điều lệ của Công ty là: 376.653.480.000 đồng.

2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất và Kinh doanh phân bón.

3. Ngành nghề kinh doanh 

Hoạt động chính cùa Công ty là:
- Sản xuất, kinh doanh phân lân nung chày, các loại phân bón khác, vật liệu xây dựng, bao bì;
- Xuất khẩu phân lân nung chảy và các loại phân bón khác;
- Nhập khâu phân bón và các loại nguyên liệu, máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh'
- Chế tạo máy móc, thiết bị sản xuất các loại phân bón;
- Lắp đặt máy móc, thiết bị sản xuất các loại phân bón;
- Chuyển giao công nghệ dây chuyền sàn xuất các loại phân bón;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng sản xuất các loại phân bón;
- Lắp đặt hệ thống điện để sản xuất các loại phân bón;
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước để sản xuất các loại phân bón;
- Gia công cơ khí để sản xuất các loại phân;
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng và ô tô khác;

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thirìmg: Từ 01/01 đến 31/12

II. Kỳ kế toán, đo'n vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

2. Đon vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán: là đồng Việt Nam (VND).

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT - BTC ngày 22/12/2014 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thông tư số 75/2015/TT-BTC ngày 18/5/2015 cùa Bộ Tài chính về việc huớng dẫn 
sửa đôi, bô sung TT200/2014/TT-BTC, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cùa Bộ Tài chính.



2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã 
ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng Chuẩn mực, Thông tư 
hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

3. Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hỉnh thức kế toán: Nhật ký chung trên máy vi tính.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khẩu dòng tiền

a) Là lãi suất ngân hàng thương mại cho vay đang áp dụng phổ biến trên thị trường tại thời điểm giao dịch;

b) Trường hợp không xác định được lãi suất theo điểm a nêu trên thì lãi suất thực tế là lãi suất doanh nghiệp có 
thể đi vay dưói hình thức phát hành công cụ nợ không có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu (như phát hành trái 
phiếu thường không có quyền chuyển đổi hoặc vay bằng khế ưóc thông thường) trong điều kiện sản xuất, kinh 
doanh đang diễn ra bình thường

2. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tinomg đương tiền

Các khoản tương đuơng tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng kể tù' ngày đầu 
tư có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong việc chuyển đổi thành 
tiền tại thời điểm báo cáo.

3. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tir tài chính

Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác được ghi nhận theo giá gốc.

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm kết thúc kỳ kế toán nếu xác định được giá trị hợp lý là giá thị 
trường; hoặc dự phòng tổn thất khoản vốn đầu tư được lập khi vốn góp thực tế của các bên tại tổ chức kinh tế lớn 
hon vôn chủ sờ hữu thực cỏ cùa tổ chức kinh tế tại thời điểm lập dự phòng (nếu không xác định được giá trị hợp 
lý).

4. Nguyên tắc kế toán nọ’ phải thu

Tiêu chí phân loại các khoản phải thu:
+ Phải thu của khách hàng gồm các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch có tính chdt 
mua -  bán, như: Phải thu về bán hàng, cung cấp dịch vụ, thanh lý, nhượng bán tài sản....
+ Phải thu nội bộ gồm các kboản phải thu giữa Công ty là đơn vị cấp trên và các xí nghiệp, chi nhánh là đơn vị 
câp dưới trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc;
+ Phải thu khác là các khoản phải thu còn lại không được phân loại là phải thu khách hàng, phải thu nội bộ.
+ Khoản cho vay được phân loại là khoản phải thu khi lập BCTC.

Khoản phải thu cùa khách hàng được hạch toán chi tiết cho từng đổi tượng, từng nội dung phải thu, theo dõi chi 
tiết kỳ hạn thu hồi, theo dồi chi tiết theo nguyên tệ.

Cạc khoan phai thu có thời gian đáo hạn còn lại dưới 12 tháng (dưới một chu kỳ sàn xuất kinh doanh) tại thời 
điêm lập BCTC thl được phân loại là tài sản ngản hạn; các khoản phải thu còn lại không được phân loại là ngắn 
hạn thì được phân loại là dài hạn. Khi lập BCTC, các khoản phải thu được tái phân loại ỉại theo nguyên tắc này.

Nợ phải thu không được ghi nhận cao hơn giá trị có thể thu hồi. Dự phòng nợ phải thu khó đòi được lập tại thời 
điểm lập BCTC theo đúng qui định hiện hành.



5. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Nguyên tăc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc, trường hợp giá trị thuần có thể thực 
hiện được thâp hơn giá gốc thì tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi 
phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ờ địa điểm và 
trạng thái hiện tại

Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia 
quyền.

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên

Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm lập 
BCTC là sô chênh lệch giữa giá gốc cùa hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được cùa chúng.

6. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

Tài sản cô định hữu hình, tài sản cô định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố 
định hữu hình, tài sàn cô định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại;

Trong quá trình sử dụng các chi phí nâng cấp, cải tạo, sửa chữa duy tu sẽ được ghi tăng nguyên giá, hoặc ghi vào 
chi phí sản xuât kinh doanh tùy thuộc vào hiệu quà mà các chi phí này mang lại cho TSCĐ đó theo đúng hướng 
dẫn về chế độ quản lý và sử dụng TSCĐ hiện hành.

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng, số phải khấu hao tính theo nguyên giá (hoặc bằng nguyên 
giá trừ đi chi phí khi thanh lý). Thời gian khấu hao áp dụng theo Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 cùa 
Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, Thông tư 147/2016/TT-BTC 
ngày 13/10/2016 sửa đôi một sô điêu của Thông tư 45/2013/TT-BTC. Thời gian khấu hao tài sản cố định đưọc 
ước tính nhu sau:

Công ty tuân thủ nguyên tác kế toán khi thực hiện kế toán TSCĐHH, TSCĐVH theo hướng dẫn tại TT 
200/2014/TT-BTC cùa Bộ Tài chính ngày 22/12/2014.

7. Nguyên tắc kế toán chi phí tră trước

Các chi phí trả trưóc chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh cùa một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh 
doanh đuợc ghi nhận là chi phí trà trước ngắn hạn và đuợc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài 
chính.

Cac chi phí đã phát sinh trong năm tài chính nhưng liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cùa 
nhiêu niên độ kê toán được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh 
doanh trong các niên độ kế toán sau.

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn cứ 
vào tính chât, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được 
phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phuơng pháp đường thẳng.

8. Nguyên tắc kế toán I1Ọ' phải trả

Tiêu chí phân loại các khoản phải trả:

Nhà cửa, vật kiến trúc 

Máy móc, thiết bị 

Phương tiện vận tải 

Thiết bj dụng cụ quản lý
0 6 -1 0  năm

0 5 -1 0  năm

05 - 25 năm

03 -10 năm



+ Phải trả người bán gồm các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch có tính chất mua 
bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản. Khoản phải trả bao gồm các khoản phải trả khi nhập khẩu thông qua người nhận 
ủy thác;
+ Phải trả nội bộ gôm các khoản phải trả giữa Công ty là đơn vị cấp trên và các xí nghiệp, chi nhánh là đơn vị 
cấp dưới trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc;
+ Phải trả khác là các khoản phải trả còn lại không được phân loại là phải trả khách hàng, phải trà nội bộ.

Khoản phải trả được hạch toán chi tiết cho từng đối tưọng, từng nội đung phải trả, theo dõi chi tiết kỳ hạn trả, 
theo dõi chi tiết theo nguyên tệ.

Cậc khoản phải trà có thời gian đáo hạn còn lại dưới 12 tháng (dưới một chu kỳ sản xuất kinhd doanh) tại thời 
điêm lập BCTC thì được phân loại là nợ ngắn hạn; các khoản phải trả còn lại không được phân loại là nợ ngắn 
hạn thì được phân loại là nợ dài hạn. Khi lập BCTC, các khoản phải trả được tái phân loại lại theo nguyên tắc 
này.

Cong ty sẽ ghi nhận ngay một khoản phải trả khi có băng chứng cho thấy một khoản tổn thất chắc chắn xảy ra. 
theo đúng nguyên tắc thận trong.
Nợ phải trả không được ghi nhận thấp hơn giá trị nghĩa vụ phải thanh toán.
Dự phòng nợ phải trả được lập tại thời điểm lập BCTC theo đúng qui định hiện hành.

9. Nguyên tắc ghi nhận vay và nọ- phăi trả thuê tài chính

Giá trị khoản vay được ghi sổ theo từng lần giải ngân và trả nợ. Giá trị khoản nợ thuê tài chính là tổng số tiền 
phai tra được tinh băng giá tri hiện tại của khoản thanh toán tiên thuê tối thiểu hoặc giá trị họp lý của tài sản thuê 
còn phải trả tại thời điểm lập BCTC.

Các khoan vay va nợ thue tai chính được hạch toán chi tiet và theo dõi từng đối tượng cho vay cho nợ từng khế 
ước vay nợ, từng loại tài sản vay nợ, kỳ hạn vay nợ và đồng tiền vay nợ

10. Chi phí phải trả

Các khoản chi phí thực tê chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để 
đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sờ đảm bào 
nguyên tăc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế 
toán tiên hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

11. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sỏ’ hữu

a) Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cỗ phần

Vốn đầu tư của chủ sờ hữu đưọc ghi nhận theo số vốn thực góp cùa chủ sở hữu.
Thặng dư vốn cô phân là chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá cổ phiếu; chênh lệch giữa giá mua lại cổ 
phiếu quỹ và giá tái phát hành cổ phiếu quỹ

b) Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối
Lợi nhuận sau thuê chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động cùa doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản
điêu chỉnh do áp dụng hôi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu cua các năm 
trước.

Lợi nhuận được phân phôi cho các chù sở hữu theo nghị quyết hàng năm cùa đại hội đồng cổ đông.

12. Nguyên tắc và phưvng pháp ghi nhận doanh thu

a) Doanh thu bán ìlàng:
Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:



- Phân lớn rủi ro và lợi ích gãn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người 
mua;
- Công ty không còn năm giữ quyền quàn lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng 
hóa;
- Doanh thu được xác định tưong đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

b) Doanh thu cung cấp dịch vụ:
Doanh thu cung câp địch vụ được ghi nhận khi kêt quả của giao địch đó được xác định một cách đáng tin cậy.
Trựòng họp việc cung câp dịch vụ liên quan đền nhiều kỳ thl doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả
phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bàng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quà của giao dịch cung cấp dịch 
vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp địch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao địch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó
Phân cong viẹc cung câp địch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành

c) Doanh thu hoạt động tài chính:
Doanh thu phat sinh từ tiên lãi, tiên bản quyên, co tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài 
chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó
- Doanh thu được xác định tương đổi chắc chắn.
Co tưc, lọi nhuạn được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận 
từ việc góp vốn.

d) Thu nhập khác:
Thu nhập khác là các khoản làm tăng lợi ích của Công ty ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như: 
thu thanh lý tài sản, khoản tiền thưởng từ khách hàng (không ghi tăng doanh thu) tiền bảo hiểm...

13. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bản

Khi ghi nhận một khoản doanh thu, thl sẽ đồng thời ghi nhận một khoản chi phí (giá vốn) tương ứng có liên quan 
đên việc tạo ra khoản doanh thu đó. Chi phí này gồm chỉ phí của kỳ tạo ra doanh thu và chi phí của các kỳ trước 
hoặc chi phí phải trà nhưng liên quan đến doanh thu cùa kỳ đó.
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tiêu hao vượt trên mức bình thường, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung 

nh không phân bô vào giá trị sản phẩm nhập kho, được tính ngay vào giá vốn hàng bán trong kỳ theo 
nguyên tắc thận trọng.

14. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm’
- Chi phí hoặc các khoản lô liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính'
- Chi phí cho vay và đi vay vốn;
- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái cùa các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đon vị khác
Các khỏan trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ vói doanh thu hoạt động tài chính.

15. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí bán hàng phản ánh toàn bộ chi phí thực tế phát sinh liên quan đến quá trình tiêu thụ hàng hóa dịch vụ của
Công ty như: chi phí chào hàng, quảng cáo, giới thiệu, trung bày sàn phẩm, bảo hành, bao quan đóng gói, vận 
chuyển...



Chi phi quan ly phản ánh toàn bộ chi phí chung cùa Công ty như: lương và các khoản bảo hiểm cùa nhân viên 
quản lý Công ty, khâu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp, tiền thuê đất, thuế môn bài, dự phòng phải thu 
khó đòi, dịch vụ mua ngoài phục vụ khối quản lý Công ty ...

Chi phí quản ]ý được ghi giảm trong kỳ gồm: hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi.

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu 
nhập doanh nghiệp hoãn lại

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu 
nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành;

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán 

1 . Tiền

Tiền mặt
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn 
Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng 
Cộng

2 . Đầu tư tài chính ngắn hạn
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng
Giá gôc

3 . Phải thu khách hàng
Phải thu cữa klíácli hàng ngắn hạn
- Công ty TNHH một thành viên Minh Tân
- Công ty TNHH vật tư Nông nghiệp Cường Liên
- Công ty CP vật tư Nông nghiệp Bình Dưong
- Ban kinh tê - xã hội Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên
- Công ty CP dịch vụ Nông nghiệp Hoà Binh
- Công ty TNHH VT Nông Nghiệp Xây Dựng Anh Thái
- HTX dịch vụ NN tổng hợp Hoa Sơn
- Công ty TNHH Quốc Anh Nha Trang
- Công ty Cổ Phần Phân Bón Mùa Vàng
- Hội nông dân huyện Yên Định
- Công ty CP TM Hiền Luơng Quảng trị
- Các khách hàng khác 
Cộng

4 . Phải thu về cho vay ngắn hạn

31/12/2016 01/01/2016
VND VND

19.302.063 250.544.656
26.347.413.16! 27.572.212.268

116.000.000.000 161.000.000.000
142.366.715.224 188.822.756.924

31/12/2016 01/01/2016
VND VND

Giá trị ghi sổ Giá gốc Giá trị ghi sổ
.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000

31/12/2016 01/01/2016
VND VND

9.582.939.000
2.118.485.000

546.977.261 546.977.261
766.086.732 1.246.026.232

213.600.000
1.651.480.194

657.971.012
326.550.000
232.800.000
304.045.250
138.000.000
454.519.153 1.046.081.003

5.078.429.602 14.754.108.496

31/12/2016
VND

01/01/2016
VND

Công ty cơ khí hóa chất Hà Bắc

5 . Phái thu khác

Ngắn hạn
Tạm ứng tiền cổ tức
Lãi tiền gửi có KH chưa tính đến 31/12
Lựơng Hội đồng quản trị không trực
tiếp điều hành

Giá trị
1.140.813 975

D ự phòng
1.140.813 975

31/12/2016
VND

Giá trị
1.140.813.975

Dự phòng
1.140.813.975

01/01/2016
VND

Giá trị 
18.790.154.775

1.188.230.000

192.000.000

D ự phòng Giá trị
28.900.428.500

1.362.800.000

178.500.000

Dự phòng

ầ
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Thuế Thu nhập cá nhân
Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Trì
BHXH- BHYT CBCNV
BHXH
Tạm ứng
Ký quỹ, ký cược

58.831.270 
60.811 669 

1.447.493 
390.918.889 
418.270.649 
100.000.000

45.629.895
1.476.489

420.271.550
54.511.278

164.200.000
Cộng 21.200.664.745 31.127.817.712

6 . Hàng tồn kho 31/12/2016
VND

01/01/2016
VND

Nguyên liệu, vật liệu 
Công cụ, dụng cụ
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 
Thành phẩm 
Hàng gừi đi bán

Giá trị
85.439.898.699 

29.933.465 
27.454.237.826 

126.469 531 096 
126.397.283 916

Dự phòng Giá trị 
87.642.547.773 

33.858 897 
26.856.322.093 

114.570.301.532 
103.188.643.466

Dự phòng

Cộng 365.790.885.902 332.291.673.761

7 . Chi phí trả trirửc 31/12/2016 01/01/2016
VND VND

Ngắn liạit
Chi phí vận chuyển của hàng chua tiêu thụ 26.802.063.000 21.798.098.250
Chi phí Biển quàng cáo 1.599.633.333 1.691.473.334
Cộng ________ 28.401.696.333 23.489.571.584'

8 . Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Đâu kv Sổ Dhãi nÔD trone kv Sổ đã thưc nÔD trone kv Cuối kỳ
a) Phải nộp

Thuế tài nguyên 
Thuế khác

12.663.000 149.386.200
183.244.167

147.553.200
183.244.167

14.496.000

Cộng 12.663.000 332.630.367 330.797.367 14.496.000

b) Phải thu
Thuế TNDN 154.304.751 8.862.541.652 12.867.923.721 4.159.686.820
Thuê TNCN 306.528.051 1.963.879.776 2.343.539.106 686.187.381
Thuế nhà đất, tiền 
thuê đất 1.291.928.000 7.009.306.000 5.717.378.000
Cộng 1.752.760.802 17.835.727.428 20.928.840.827 4.845.874.201

Qụỵet toán thuê của Công ty sẽ chịu sự kiêm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế 
đôị với nhiêu loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số th u i được trình bày 
tren Bao cáo tài chính cỏ thê bị thay đôi theo quyết định của cơ quan thuế.

9 . Tài sản cố định hữu hình (chỉ tiết tại phụ lục số 01)

10 . Tài sản cổ định vô hình

Khoản mục Phần mềm kế toán Bả" quy®n’ b^ng sáng r . n„
________  _chế__________  cọng

Nguyên giá

Sổ dư đầu kỳ 165.000.000 ________34.193.162.000 34.358.162.000
Số du cuối kỳ 165.000.000 ________34.193.162 000 3 4 3 & U 62Ì0OO



Giá trị hao mòn lũy kế  
Số dư đầu kỳ 
Sổ khấu hao trong kỳ 
Số giảm trong kỳ 
Số dir cuối kỳ

Giá trị cồn lại 
Tại ngày đầu kỳ 
Tại ngày cuối kỳ

11 . Tài sản dỏ' dang dài hạn

165.000.000

165.000.000

34.193.162.000

34.193.162.000

34.358.162.000

34.358.162.000

Xây dựng cơ bản dở dang
- Công trình xưởng NPK Thái Bình
- Công trình Nhà máy lân Thanh Hóa 

Cộng

12 . Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến chênh lệch 
tạm thời được khấu trù’.
Cộng

13 . Phải trả người bán

31/12/2016 01/01/2016

a) Phải iriì người bán ngắn hạn
- Công ty TNHH một thành viên 
Apatit Việt Nam
- Công ty CP Xuất nhập khẩu Hà 
Anh
- Công ty TNHH Hoàng Ngân

- Công ty TNHH Đại Lý Hàng Hải 
Thái Bình Dương
- Công ty CP Bao bì pp

- Công ty CP hoá chất Đức Giang

- Công ty TNHH vận tài và dịch vụ 
Vinafco
- Công ty TNHH Vật Tư Nông 
Nghiệp Xây Dựng Anh Thái
- Công ty CP Cơ Long
- Công ty c.p thương mại quốc tế 
Intersrco Việt Nam
- Công ty TNHH thương mại Thủy 
Ngân
- Công ty CP Quảng cáo và TM Lạc 
Viêt
- Công ty CP Secpentin và Phân 
bón Thanh Hóa
- Công ty cổ phần dịch vụ đưòìig sắt 
Hả Nọi DAP

Giá trị

12.279.277.666
82.280.569.383
94.559.847.049

31/12/2016
VND

2.030.823.550

2.030.823.550

31/12/2016
VND

Số có khả năng 
trà nợ

22.861.921.072 22.861.921.072

14.278.190.860 14.278.190.860

9.889.144.140 9.889.144.140

16.865.749.287
73.146.725.344
90.012.474.631

01/01/2016
VND

4.276.235.325

4.276.235.325

3.214.307.795

4.384.663.500

3.214.307.795

4.384.663.500

502.266.875 502.266.875

1.481.440.000 1.481.440.000

1.153.785.000 1.153.785.000

1.247.113.447 1.247.113.447

01/01/2016
VND

Giá trị Số có khả năng 
trả nơ

5.115.777.701 5.115.777.701

5.961.228.000 5.961.228.000

8.944.085.949 8.944.085.949

3.131.546.070 3.131.546.070

2.661.583.062 2.661.583.062

4.977.500.000 4.977.500.000

299.585.753 299.585.753

303.033.852 303.033.852

1.213.013.340 1.213.013.340

3.312.000.000 3.312.000.000

10.814.570.000 10.814.570.000

1.561.360.000 1.561.360.000

774.588.000 774.588.000

1.334.283.827 1.334.283.827

ế*
o



- Công ty CP thiết kế CN Hóa chất 3.726.961.385 3.726.961.385 2.552.764.985 2.552.764.985
- Báo Nông nghịêp Việt Nam 964.022.500 964.022.500 1.018.522.500 1.018.522.500
- Công ty điện lực thanh trì 776.849.150 776.849.150 674.028.850 674.028.850
- Công ty Cổ phần vật tư nông 
nghiệp 11 Đà Năng 709.577.000 709.577.000

- Công ty quản lý đường sắt Hà Hài 598.729.908 598.729.908 570.800.573 570.800.573

- Công ty TNHH s x  & TM Bình 
Minh Hưng Yên 434.124.732 434.124.732 422.482.075 422.482.075

- Phải trả các đối tượng khác 3.840.242.518 3.840.242.518 4.212.291.152 4.212.291.152
C ộng 70.063.339.882 70.063.339.882 59.855.045.689 59.855.045.689

b) Phải trả người bản là các bên liên quan 31/12/2016 01/01/2016
VND VND

Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam 22.861.921.072 5.115.777.701
Công ty CP XNK hóa chất Miền Nam 199.533.333 240.636.667

Cộng 23.061.454.405 5.356.414.368

14 . Chi phí phái trả 

a) Ngắn hạn
Chi phí vận chuyển chất thải 
Chi phí quảng cáo 
Tiền ăn ca
Chi phí tín chấp, trách nhiệm phải trả 

Cộng

15 . Phãi trả khác

a) Ngắn hạn 
Kinh phí công đoàn 
Hồ sơ dự thầu 
Quỹ an sinh
Phải trả tiền khách hàng đặt cọc mua hàng
Tiền lãi đặt cọc mua hàng
Cổ tức lợi nhuận phải trả
Các khoản phải trả khác
Cộng

16 . Dự phòng phải trả ngắn hạn

Chi phí sửa chữa lớn 
Cộng

31/12/2016
VND

2.143.132.720

667.200.000

1.475.932.720

2.143.132.720

31/12/2016
VND

181.825.000

742.005.000 
111.114.828.246

657.024.000 
99.417.425

4.010.322.105
116.805.42t.776

31/12/2016 
__________ VND

2.500.000.000
2.500.000.000

17 . Vốn chủ sỏ’ hữu

17.1. Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sỏ- hữu (Chi tiết tại pliụ lục 02)

01/01/2016
VND

608.605.854
12.650.000

121.500.000
324.822.000 
149.633 854

608.605.854

01/01/2016
VND

3.497.000
115.000.000
735.255.000 

129.438.139.521
852.036.000 

76.467.750
2.876.835.824

134.097.231.095

01/01/2016
VND

9.000.000.000
9.000.000.000



17.2. Chi tiết vổn đầu tư  của vốn chủ sỏ' hữu
31/12/2016 01/01/2016

Giá trị 
VND

Tỷ lệ
(%)

Giá trị 
VND

Tỷ lệ 
(%)

Vốn góp cùa Tập đoàn Hóa chất 252.568.870.000 

Vốn góp của đối tượng khác 124.084.610.000
67% 194.283.750.000 
33% 95.450.820.000

67%
33%

Cộng 376.653.480.000 100% 289.734.570.000 100%

17.3 Các giao dịch về vốn vói các chủ sỏ' hữu và phân phối cổ tức, chi lọi nhuận
Năm nay 

VND
Năm trước 

VND
Vốn đầu tư  của chủ sỏ' hữu
- Vốn góp đầu kỳ
- Vốn góp tăng trong kỳ
- Vốn góp giảm trong kỳ
- Vốn góp cuối kỳ

Cổ tức, lợi nhuận đã chia

289.734.570.000 
86.918.910.000

376.653.480.000 
Năm nay

43.460.185.500

289.734.570.000

289.734.570.000 
Năm trước

43.460.185.500

17.4. Cỗ phiếu 31/12/2016 01/01/2016
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
- Cổ phiếu phổ thông
- Cố phiếu ưu đãi
Số lượng cổ phiếu được mua lại
- Cổ phiếu phổ thông
- Cổ phiếu ưu đãi
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Cổ phiếu phổ thông
- Co phiếu Itu đãi

37.665.348
37.665.348

37.665.348
37.665.348

28.973.457
28.973.457

28.973.457
28.973.457

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu

17.5. Cổ tức
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:
+ Cổ tức đã công bố ừên cổ phiếu ưu đãi
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:

43.460.185.500 43.460.185.500

17.6. Các quỹ của doanh nghiệp 31/12/2016
VND

01/01/2016
VND

Quỹ đầu tư phát triển
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

30.327.953.768 
3.281 900 000

82.664.240.636
14.890.700.000

Cộng 33.609.853.768 97.554.940.636

18 . Các khoản mục ngoài bảng Cân đổi kế toán 31/12/2016
VND

01/01/2016
VND

Ngoại tệ các loại 
- USD

298.90
298.90

155.248.90
155.248.90
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VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả kinh doanh

1 . Tổng doanh thu bán hàng và CCDV

Doanh thu bán hàng 
Doanh thu cung cấp dịch vụ 
Cộng

Trong đó doanh thu với các bên liên quan 
Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Hoá Chất Miền Nam 
Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam 
Cộng

2 . Giá vốn hàng bán

Giá vốn của hàng đã bán
Giá vốn cùa dịch vụ đã cung cấp
Cộng

3 . Doanh thu hoạt động tài chính

Lãi tiền gửi 
Chiết khấu thanh toán 
Lãi chênh lệch tỳ giá 
Cộng

4 . Chi phí tài chính

Lỗ chênh lệch tỷ giá 
Chi phí tài chính khác 
Cộng

5 . Chi phí bán hàng và chi phí quản 
lý doanh nghiệp

a) Các khoăn chi p h í quản lý doanh 
ngltìệp phát sinh trong kỳ
Chi phí nguyên vật liệu 
Chi phí nhân công 
Chi phí khấu hao TSCĐ 
Chi phí dịch vụ mua ngoài 
Chi phí bằng tiền khác 
Cộng

b) Cắc khoản chi p h í bán hàng phát sinh 
trong kỳ
Chi phí nguyên vật liệu 
Chi phí nhân công 
Chi phí khấu hao TSCĐ 
Chi phí dịch vụ mua ngoài 
Chi phí bằng tiền khác 
Cộng

Năm nay 
VND

905.341.762.770
2.267.662.616

907.609.425.386

________Năm nay
251.659.840.250

251.659.840.250

Năm nay
__________ VND

688.200.399.525

857.709.488
689.058.109.013

Năm nay
________  VND

9.127.325.156
2.930.394.130

14.545.618
12.072.264.904

Năm nay
________  VND

28.275.458
1.737.110.000
1.765.385.458

Năm nay 
VND

768.458.625
9.814.969.000

443.180.956
1.369.438.302
9.679.635.438

22.075.682.321

635.880.083
2.581.831.000

87.109.160
132.274.688.241

16.804.645.027
152.384.153.511

Năm trước 
VND

954.873.274.858
1.927.513.101

956.800.787.959

______ Năm trưởc
238.847.122.100 

2.490.444.000
241.337.566.100

Năm trước
___________VND

721.244.898.924

784.195.783
722.029.094.712

Năm trước 
VND 

10.475.209.435 
500.663.250 

55.281.722 
11.031.154.407

Năm trước 
VND

1.985.344.679
1.985.344.679

Năm trước 
VND

425.014.435
9.451.757.000

460.265.403
2.030.203.849
7.687.858.980

20.055.099.667

155.107.741
2.503.647.000

87.109.160
110.598.800.944
28.781.316.188

142.125.981.033
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Trong đỏ các klioản ghi giảm chi phí bán 
hàng và chi phỉ quản lý doanh nghiệp

Hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi 462 400 000

6 . Thu nhập khác Năm nay Năm trước
VND VND

Thu tiền phạt 61.705.807 478.911.678
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ 164.727.273 21.890.400
Tiền bồi thường thu hồi đất dụ án Thái Bình 5.120 580 356
Các khoản khác 624.603.641 1.439.558.383
Cộng 5.971.617.077 1.940.360.461

7 . Chi phí khác Năm nay Năm trước
VND VND

Chi phí tháo dỡ nhà trên đất bị thu hồi dụ án Thái Bình 4.748.347.930
Các khoản khác 81.862.000
Cộng 4.830.209.930 -

8 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
Năm nay Năm trước

VND VND
Lợi nhuận kế toán trước thuế 55.539.767.134 83.576.782.736
Các khoản điều chỉnh
- Các khoản điều chỉnh tăng 2.500.000.000 9.032.175.000
+ Thuế suất 20% 22%
+ Chi phí thuế TNDN 500.000.000 1.987.078.500
- Các khoản điều chỉnh giảm 3.061.647.100 3.061.647.100
+ Thuế suất 25% 25%
+ Chi phí thuế TND 765.41 1.775 765.411.775
- Các khoản điều chỉnh giảm 9.000.000.000 9.074.420.000
+ Thuế suất 22% 22%
+ Chi phí thuế TND 1.980.000.000 1.996.372.400
Thu nhập chịu tliuể TNDN 45.978.120.034 80.472.890.636

Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.862.541.652 17.612.186.527

9 . Chi phí thuế TNDN hoãn lại Năm nay Năm trước
VND VND

Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản 500.000.000 1.980.000.000
chênh lệch tạm thời được khấu trừ
Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc 2.745.411.775 2.761.784.175
hoàn nhập tài sàn thuế TNDN hoãn lại
Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại 2.245.411.775 781.784.175

10 . Lãi co- bàn trên cổ phiếu Năm nay Năm trước
VND VND

Lợi nhuận sau thuế TNDN 44.431.813.707 65.182.812.034
Các khoản điều chỉnh - (5.551.179.501)

- Các khoản điểu chinh giảm
Trích quỹ KTPL, thưởng ban quản lý điều hành (5.551.179.501)

LN phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông (1)
44.431.813.707 59.631.632.533

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ
(2) 37.665.348 37.665.348
Lăi CO' bản trên cổ phiếu 1.180 1.583



(1) Điều chinh hổi tố chỉ tiêu LN phân bổ cho cổ đông sở hữu cố phiếu phổ thông năm 2015 do điều chinh giảm 
quỹ KTPL, và thưởng Ban quản lý điều hành theo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 được Đại hội 
đông CO đông thông qua ngày 25/04/2016. Chỉ tiêu LN phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông năm 2016 
chua tính đên ảnh hưỏng của việc trích quỹ KTPL do đơn vị chưa có kế hoạch phân phối lợi nhuận tại thời điểm 
phát hành báo cáo kiểm toán này.

(2) Trong năm 2016, Công ty phát hành 8.691.891 cổ phiếu từ nguồn quỹ ĐTPT và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều 
lẹ. So lượng co phik-u này được điêu chỉnh hôi tố cho năm 2015 để phù họp so sánh theo hướng dẫn tại Chuẩn mưc
kê toán số 30 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu.

11 . Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chi phí nguyên, nhiên vật liệu
Chi phí nhân công
Chi phí khấu hao tài sản cố định
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí khác bằng tiền
Cộng

VII. Nhũng thông tin khác

1 . Công cụ tài chính

Các loại công cụ tài chính của công tv

Năm nay 
VND

Năm trước 
VND

673.021.188.263 674.937.863.680
74.577.173.271 73.906.817.534

5.605.790.914 5.882.749.456
136.863.134.047 137.325.876.593
34.981.208.782 46.142.693.533

925.048.495.277 938.196.000.796

31/12/16 01/01/2016
Giá gốc 

VND
Dự phòng 

VND
Giá gốc 

VND
Dư phòng 

VND
Tài sản tài chính
Tiền và tương 
đương tiền 
Phải thu khách 
hàng, phải thu khác, 
phải thu về cho vay

Đầu tư ngắn hạn

142.366.715.224

27.419.908.322
10.000.000.000

(1.894.410.633)

188.822.756.924

47.022.740.183
10.000.000.000

(1.894.410.633)

Cộng 179.786.623.546 (1.894.410.633) 245.845.497.107 (1.894.410.633)

Giá trị ghi sổ
31/12/16 01/01/2016
Giá gốc 

VND
Giá gôc 

VNDnv pnai tra tai chính
Phải trả cho người bán, phải trả khác 
Chi phí phải trả

186.868.761.658 
2.143 132.720

193.952.276.784
608.605.854

189.011.894.378 194.560.882.638

Công tỵ chưa đánh giá giá trị họp lý của tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính tại ngày kết thúc niên độ kế toán

i °  ;nl ĩ !  i  ^  BTC ,vả các quy định hiện hành yêu cẩu trình bày Báo cáo tài chính và thuyêt m.nh 
thông tin đô với công cụ tài chính nhưng không đưa ra các hứớng dẫn tương đương cho việc đánh giá và ghi nhận
giá tr( họp ý cùa các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính ngoại trừ việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.
c ự phòng giảm giá các khoản đầu tư chứng khoán đã được nêu chi tiết tại các thuyết minh lien quan.

Quản lý rủi ro tài chính

M tảl ỉ ính^ a 2 " g ĩ h™ gồm rủi r° thi trường’ rủi ro tín dvns  và rủi ro thanh khoản. Công ty đã xây dựng 
R r l g ; ?  m đàm bà°, sự cân bằns  ờ mức hợp *ý giữa chi phí rủi ro phát sinh và chi phí quản lý rủi rô

an Giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi quy trinh quàn lý rủi ro để đảm bao sự cân băng hợp lý giữa mi ro
và kiếm soát rủi ro.



Rủi ro thị trường
Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự thay đổi về tỳ giá hối đoái và lãi suất 

Rủi ro về íỷ giá hổi đoái:
Công ty chịu rủi ro về tỷ giá do giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến 
động theo những thay đổi của tỷ giá ngoại tệ khi các khoản vay, doanh thu và chi phí của Công ty được thực hiện 
bằng đơn vị tiền tệ khác với đồng Việt Nam. Công ty không có hoạt động nhập khẩu mà chỉ có hoạt động xuất 
khẩu, tuy nhiên doanh thu và các khoản thu xuất khẩu chiếm tỳ trọng không cao trong tổng doanh thu của Công ty, 
do đó rủi ro từ tv eiá hối đoái rất thấD.

Rủi ro về lãi suất:
Công ty chịu rủi ro về lãi suất do giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến 
động theo những thay đổi của lãi suất thị trurờng khi Công ty có phát sinh các khoản tiền gửi có hoặc không có kỳ 
hạn, các khoản vay và nợ chịu lãi suất thả nổi. Công ty quàn lý rủi ro lãi suất bằng cách phân tích tình hình cạnh 
tranh trên thị trường để có được các lãi suất có lợi cho mục đích của Công ty.

Rủi ro tín dụng
Rủi 10 tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng không có khả năng thực 
hiện được nghĩa vụ cùa mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty. Công ty có các rủi ro tín dụng từ hoạt động 
động sản xuât kinh doanh (chủ yếu đối với các khoản phải thu khách hàng) và hoạt động tài chính (bao gồm tiền 
gửi ngân hàng, cho vay và các công cụ tài chính khác), cụ thể nhu sau:

Từ 1 nãm trờ xuông Trên 1 năm đến 5 nãm Cộng

Tại ngày 31/12/2016
Tiền và tương đương tiền 
Phải thu khách hàng, phải thu khác 
Các khoản cho vay 
Đầu tư ngắn hạn

VND VND

142.366.715.224
26.279.094.347

1.140.813.975
10.000.000.000

VND

142.366.715.224
26.279.094.347

1.140.813.975
10.000.000.000

Cộng 179.786.623.546 - 179.786.623.546

Tại ngày 1/1/2016
Tiền và tương đương tiền
Phải thu khách hàng, phải thu khác
Các khoản cho vay
Đầu tư ngắn hạn

188.822.756.924
45.881.926.208

1.140.813.975
10.000.000.000

188.822.756.924
45.881.926.208

1.140.813.975
10.000.000.000

Cộng 245.845.497.107 - 245.845.497.107

Rủi ro thanh khoản
Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn. Rủi ro thanh 
khoan cua Cong ty chu yêu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các thời điểm đáo han 
khác nhau.

Thơi hạn thanh toán của các khoản nợ phải trả tài chính dựa trên các khoản thanh toán dự kiến theo hợp đồng (trên 
cơ sờ dòng tiền của các khoản gốc) như sau:

Từ 1 năm trở xuống ^  tr^n * n^m ^
năm Cộng

Tại ngày 31/12/2016 
Phải trả người bán, phải trả 
khác
Chi phí phải trả

VND VND

186.868.761.658

2.143.132.720

VND

186.868.761.658 
2.143.132 720

Cộng 189.011.894.378 189.011.894.378

■JRỊ 
I V 
GI.

ĩ



Tại ngày 1/1/2016
Phài trá ng.cn bán, phải trà 193.952.276.784
khác 193.952.276.784
Chi phí phải trả 608.605.854 608.605.854

Cộng 194.560.882.638 ____________________ 194.560.882.638

2 . Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán đòi hỏi phải được điều chình hay công bố trên
Báo cáo tài chính này

3 . Thông tin về các bên liên quan Năm nay
Thu nhập cùa Ban Tổng Giám đốc 907.573.700
Thưởng Ban điều hành 300.000.000
Thù lao HĐQT 486.000.000
Thù lao Ban Kiểm soát 174.000.000

Các giao dịch vói các đơn vị thành viên trong Tập đoàn năm 2016:
Mua hàng
Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam 133.032.279.518
Công ty CP Cao su Đà Năng 131.936.175
Công ty CP Sơn TH Hà Nội 190.556.520
Công ty CP Phân lân Ninh Binh 7.034.562.700
Bán hàng (Bán lân, NPK)
Công ty CP XNK Hóa chất Miền Nam 251.659.840.250

4 . Báo cáo bộ phận

Báo cáo theo lĩnh vực kinh doanh

Báo cáo bộ phận được lập theo quy định (tại Thông tư 20/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 cùa Bộ Tài chính) được <1
trình bày theo nhóm hàng sàn xuất kinh doanh như sau:

Chỉ tiêu P ^ m kân Nung Sản phẩm NPK các Sản phẩm khác: cân I ị  í'
chảy loại, Supetecmo thuê, vỏ bao... ong c0ng

Doanh thu thuần 738.002.788.520 167.338.974.250 2.267.662.616 907.609.425.386
Giá vốn 545.251.868.865 142.948.530.660 857.709.488 689.058.109.013
Lợi nhuận gộp 192.750.919.655 24.390.443.590 1.409.953.128 218.551.316.373

Bảo cáo theo khu vực địa lý

Báo cáo bộ phận được lập theo quy định (tại Thông tư 20/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính) được 
trình bày theo khu vực địa lý như sau:

Chỉ ti£u Miền Bắc Miền Nain Xuất khẳu Tổng cộng

Doanh thu thuần 233.467.455.116 641.838.955.750 32.303.014.520 907.609.425.386

5 . Thông tin so sánh

Số liệu so sánh là số liệu của Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 đã được Công ty 
TNHH Kiêm toán và Thâm định giá Việt Nam kiểm toán. Chi tiêu Lãi cơ bản trên cổ phiếu được điều chinh lại do 
ảnh hưỏ-ng của việc phát hành cổ phiếu từ nguồn quỹ ĐTPT là quỹ dự trữ bổ sung vốn điều ]ệ. ( Chi tiết tại thuyết 
minh số VII. 10)



6 . Thông tin về hoạt động liên tục
Không có bất kỳ sự kiện nào gây ra sự nghi ngờ lớn về khả năng hoạt động liên tục và Công ty không có ý định 
cũng như buộc phải ngừng hoạt động hoặc phải thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động của mình.

Ngưòi lập biểu Kế toán truỏng Tổng Giám đốc
Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017



Phụ lục sổ 01: Tài sản cổ 

Khoản mục

định hữu hình

Nhà cửa 
vât kiến trúc

Máy móc 
thiết bi

Phương tiện 
vân tải

Thiết bị 
DCOL Cộng

VND VND VND VND VND
Nguyên giá TSCĐ
Sô dư đâu kỳ
- Mua trong kỳ
- Thanh lý, nhượng bản
- Giảm khác

58.809.268.657 70.119.229.573
1.888.588.710

38.233.526.027
2.596.200 000 
(932.619.000)

716.952.440 167.878.976.697
4.484.788.710
(932.619.000)

Sô dư cuôi kỳ 58.809.268.657 72.007.818.283 39.897.107.027 716.952.440 171.431.146.407

Giá trị hao mòn lũy kế
Sô dư đâu kỳ
- Khấu hao trong năm
- Thanh lv. nhươnợ bản
- Giảm khác

58.809.268.657 62.526.862.904
2.549.028.852

28.005.953.486
2.946.319.569 

(932.619 000)

563.096.638
110.442.493

149.905.181.685 
5.605.790.914 
(932.619.000)

Sô dư cuôi kỳ 58.809.268.657 65.075.891.756 30.019.654.055 673.539.131 154.578.353.599

Giá trị còn lại
Tại ngày đầu kỳ - 7.592.366.669 10.227.572.541 153.855.802 17.973.795.012
Tại ngày cuôi kỳ - 6.931.926.527 9.877.452.972 43.413.309 16.852.792.808



Phụ lục sô 02: Bảng đoi chiếu biến động của vốn chủ sỏ' hũu

Chỉ tiêu

Số dư tại 01/01/2015 
Tăng trong kỳ
Lãi trong kỳ 
Phân phối lợi nhuận 
Giảm trong kỳ 
Phân phối lợi nhuận 
Giảm khác
Số dư tại 31/12/2015

Số dư tại 01/01/2016 
Tăng trong kỳ
Tăng vốn trong kỳ (*) 
Lãi trong kỳ
Phân phối lợi nhuận (**) 
Tăng khác (***)
Giảm trong kỳ 
Giảm vốn trong kỳ (*) 
Phân phối lợi nhuận (**) 
Giảm khác (***)
Số du-tại 31/12/2016

Vốn đầu tư của chủ sở hữu Quỹ khác thuộc vốn 
chủ sở hữu Quỹ đầu tir phát triển Lợi nhuận chưa phân 

phối Tổng cộng
VND VND VND VND VND

289.734.570.000 10.420.800.000
4.469.900.000

4.469.900.000

51.374.758.000
31.289.482.636

31.289.482.636

105.290.906.259
65.182.812.034
65.182.812.034

. (89.125.720.573)
(88.659.368 136) 

(466.352.437)

456.821.034.259 
100.942.194.670 
65.182.812 034 
35.759.382 636 

(89.125.720.573) 
(88.659.368 136) 

(466.352.437i 
468.637.508.356289.734.570.000 14.890.700.000 82.664.240.636 81.347.997.720

289.734.570.000 
86.918 910.000 
86.918.910 000

14.890.700.000 
3.281 900.000

3.281.900.000

(14.890.700.000)
(14.890.700.000)

82.664.240.636 
19.691 923.132

19.691.923.132

(72.028.210.000)
(72.028.210 000)

81.347.997.720
46.720.044!768

44.431.813.707

2.288.231.061 
(72.783.160 330)

(72.163.688.133) 
(619.472.1971

468.637.508.356 
156.612.777 900 
86.918.910 000 
44.431.813.707 
22.973.823.132 

2.288.231.061 
(159.702.070 330) 

(86.918.910 000) 
(72.163.688.133) 

(619.472.197)
376.653.480.000 3.281.900.000 30.327.953.768 55.284.882.158 465.548.215.926



(*) Tăng vốn điều lệ từ nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ ĐTPT theo Nghị Quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2016 của Đại hội đồn« cổ  đông:
- Từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 14.890 700 000
- Từ Quỹ Đầu tư Phát triển: 72.028.210.000
Cộng 86.918.910.000

(**) Phân phối lợi nhuận theo Nghị Quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2016 của Đại hội đồng cổ  đôn«*:
- Chia cổ thức bàng tiền (15% vốn điều lệ): 43.460.185.500
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 19.691.923.132
- Trích quỹ Khen thường, phúc lợi: 5.251.179.501
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 3.281.900.000
- Quỹ thường Ban quản lý điều hành: 300.000.000
- Thù lao thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điểu hành: ________178.500.000
Cộng 72.163.688.133

(***) Điều chinh theo Biên bản kiểm fra thuế ngày 20/07/2016 của Cục thuế Thành Phố Hà Nội.


