ðƠN VỊ :

Mẫu số B 09 - DN

CTY CP VICEM VLXD ðÀ NẴNG

Ban hành theo Qð số 15/2006/Qð-BTC
Ngày 20/03/2005 của Bộ trưởng Bộ tài chính

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

ðến ngày 30/6/2012
I. ðặc ñiểm hoạt ñộng doanh nghiệp :
1 - Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối từ
ngày 01/6/2007.
2 - Lĩnh vực kinh doanh : Vật liệu xây dựng và xây lắp
3 - Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất và kinh doanh VLXD, xây lắp , dịch vụ vận tải.
4- ðặc ñiểm hoạt ñộng của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng ñến báo cáo
tài chính.
II. Kỳ kế toán, ñơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
1 - Kỳ kế toán : ( bắt ñầu ...01/01/2012 kết thúc 31/12/2012)
2 - ðơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : ñồng Việt Nam
III. Chuẩn mực và chế ñộ kế toán áp dụng Chế ñộ kế toán áp dụng :
1 - Chế ñộ kế toán áp dụng : Chế ñộ kế toán việt nam
2 - Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế ñộ kế toán Việt Nam:
Công ty tuân thủ tất cả các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản khác có liên
quan ñến chế ñộ kế toán Việt Nam do Nhà nước ban hành.
3 - Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung
IV. Các chính sách kế toán áp dụng :
1 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương ñương tiền : Là toàn bộ số
tiền hiện có của Công ty gồm Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền ñang chuyển, ngoại tệ USD
ñược chuyển ñổi thành Việt nam ñồng (VND)
- Nguyên tắc xác ñịnh các khoản tương ñương tiền:
- Nguyên tắc và phương pháp chuyển ñổi các dòng tiền khác ra ñồng tiền sử dụng trong
kế toán: Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ ñược chuyển thành Việt nam ñồng, theo tỷ giá
hối ñoái tại thời ñiểm phát sinh. Lãi lỗ phát sinh do những nghiệp vụ bằng ngoại tệ ñược ghi
nhận vào kết quả hoạt ñộng kinh doanh.
2 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
ðối với kinh doanh : Giá mua và chi phí vận chuyển, bốc xếp và các chi phí liên
quan trực tiếp ñể vận chuyển xi măng về kho.
ðối với sản xuất
: Chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực
tiếp khác phát sinh.
- Phương pháp tính giá trị hàng hóa tồn kho:
ðối với kinh doanh : Giá ñích danh; nhập trước xuất trước
ðối với sản xuất
: Bình quân gia quyền.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
ñược trích lập ñối với thành phẩm, bán thành phẩm, vật tư ñược xác ñịnh giảm chất lượng không
tiêu thụ ñược, khoản dự phòng này ñược hoàn giảm khi tiêu thụ ñược thành phẩm, bán thành
phẩm, vật tư giảm giá trị này.
3 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCð và bất ñộng sản ñầu tư:
- Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố ñịnh hữu hình, TSCð vô hình, thuê tài chính: Nguyên
giá của một tài sản cố ñịnh bao gồm giá mua và các khoản chi phí liên quan trực tiếp ñến việc
ñưa tài sản ñó vào sử dụng. Những chi phí cải tạo và làm mới chủ yếu thì ñược ghi vào tài sản
cố ñịnh, những chi phí bảo trì và sửa chữa ñược ghi vào chi phí của năm hiện hành.
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- Phương pháp khấu hao TSCð hữu hình, TSCð vô hình, thuê tài chính: Phương pháp
khấu hao theo ñường thẳng, căn cứ theo Qð 203/2009/Qð-BTC ngày 20/10/2009 về ban hành
chế ñộ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCð.
4 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất ñộng sản ñầu tư
- Nguyên tắc ghi nhận bất ñộng sản ñầu tư
- Phương pháp khấu hao bất ñộng sản ñầu tư.
5 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản ñầu tư tài chính:
- Các khoản ñầu tư vào Công ty con, công ty liên kết:
- Các khoản ñầu tư chứng khoán ngắn hạn
- Các khoản ñầu tư ngắn hạn, dài hạn khác
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá ñầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn
6 - Nguyên tắc vốn hóa các khỏan chi phí ñi vay:
7 - Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí khác:
+ Chi phí trả trước: Bao gồm lợi thế thương mại, chi phí vật tư sản xuất giá trị lớn.
+ Chi phí khác :
+ Phương pháp phân bổ chi phí trả trước :
- ðối với vật tư sản xuất: Phân bổ theo ñích danh thực tế tiêu hao của vật tư trong quá
trình sử dụng.
+ Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại: Theo ñường thẳng, không quá 3
năm.
8 - Ghi nhận chi phí phải trả :
- ðược ghi nhận theo số liệu xác ñịnh ñối với dịch vụ vận chuyển, bốc xếp, cước cảng, và
một số chi phí khác ñã ñược thực hiện nhưng chưa hoàn thành thủ tục thanh toán trong tháng
hiện hành.
9 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
10 - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
- Nguyên tắc ghi nhận vốn ñầu tư của chủ sở hữu: ñược ghi nhận theo số vốn thực góp
của chủ sở hữu
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: là chênh lệch tỷ giá hối ñoái ñánh giá lại cuối kỳ
của các khoản mục tiền vay dùng ñầu tư XDCB của ngân hàng bằng ngoại tệ
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Lợi nhuận hoạt ñộng SXKD sau thuế
trên Báo cáo quyết toán.
11 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng; doanh thu cung cấp dịch vụ; doanh thu hoạt
ñộng tài chính: Sau khi hoàn thành việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ và khách hàng chấp
nhận thanh toán, xuất hóa ñơn tài chính.
- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hoạt ñộng tài chính: khi có thông báo của Ngân hàng.
- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hợp ñồng xây dựng.
12 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí tài chính: Chi phí tài chính ghi nhận trong Báo cáo kết
quả hoạt ñộng kinh doanh là tổng chi phí phát sinh trong kỳ (không bù trừ với Doanh thu hoạt
ñộng tài chính).
13 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập hiện hành: ðược xác
ñịnh trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.
14 - Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối ñoái:
15 - Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác
V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân ñối kế toán và Báo cáo
kết quả hoạt ñộng kinh doanh.
1. Tiền và các khoản tương ñương tiền:
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Tiền và các khoản tương ñương tiền

Thời ñiểm 30/6/2012

- Tiền mặt
- Tiền gửi ngân hàng

ðầu năm

2,171,325,970

1,978,335,641

50,215,123,728

11,191,964,885

4,000,000,000

20,000,000,000

56,386,449,698

33,170,300,526

- Tiền ñang chuyển
- Các khoản tương ñương tiền
Cộng

Khoản tương ñương tiền: Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng
2. Các khoản ñầu tư tài chính ngắn hạn.
3, Các khoản phải thu ngắn hạn khác Thời ñiểm 30/6/2012

ðầu năm

- Phải thu về cổ phần hoá
- Phải thu người lao ñộng
- Các khoản phải thu khác

14,545,485,789

14,178,017,252

+ Phải trả khác

-

90,357,604

+ BHXH, BHYT

-

56,656,054

+ Nhà thầu XD

10,809,952,500

10,809,952,500

+ Phải thu khác

3,735,533,289

3,221,051,094

14,545,485,789

14,178,017,252

Cộng

4. Hàng tồn kho
- Hàng mua ñang ñi ñường
- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí SX KD dở dang
- Thành phẩm
- Hàng hóa
- Hàng gửi ñi bán
Cộng

Thời ñiểm 30/6/2012
9,908,234,205
16,708,945,276
487,867,231
2,756,990,443
3,430,719,689
8,557,432,570
1,443,685,250
43,293,874,664

*Gái trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm
*Giá trị hàng tồn kho dùng ñể thế chấp cho các khoản nợ.
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ðầu năm
3,657,923,913
10,226,932,812
625,945,436
2,544,008,734
1,957,459,703
7,796,238,923
26,808,509,521

5. Các khoản thuế phải thu

Thời ñiểm 30/6/2012

ðầu năm

- Các khoản thuế nộp thừa cho nhà nước
- Thuế GTGT
- Thuế TNDN
- Thuế TNCN

15,255,978

11,405,683

15,255,978

11,405,683

- Thu sử dụng vốn
- Thuế môn bài
- Thuế ñất
Cộng

6. Phải thu dài hạn nội bộ :
7. Phải thu dài hạn khác :
8. Tăng, giảm tài sản cố ñịnh hữu hình :
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Nhà cửa vật
kiến trúc

CHỉ tiêu

Máy móc thiết
bị

Phương tiện
vận tải

Thiết bị dụng TCSð phúc
cụ quản lý
lợi

Tổng cộng

I - NGUYÊN GIÁ TCSð
1.Số dư ñầu kỳ

34,332,358,438 67,987,619,233 11,999,042,636 1,597,118,925 292,608,136 116,208,747,368

2.Số tăng trong kỳ

0

- Mua lại

113,636,364

1,065,027,829

0

0

1,178,664,193
113,636,364

113,636,364

0

- Mua mới
- DI chuyển

1,065,027,829

1,065,027,829

3.Số giảm trong kỳ

2,137,289,138

- Thanh lý

2,137,289,138

0

1,065,027,829

30,426,900

0

3,232,743,867
2,167,716,038

30,426,900

0

- Nhượng bán
- Di chuyển

1,065,027,829

1,065,027,829

0

- ðiều chỉnh NG
4.Số cuối kỳ

32,195,069,300 68,101,255,597 11,999,042,636 1,566,692,025 292,608,136 114,154,667,694

- Chưa khấu hao hêt

31,645,584,605 61,695,039,205

6,953,180,884

962,677,592 292,608,136 101,549,090,422

5,045,861,752

604,014,433

0

12,605,577,272

17,167,035,042 40,631,832,708 10,523,486,921 1,400,952,077 175,564,880

69,898,871,628

- ðã khấu hao hết

549,484,695

6,406,216,392

- Chờ thanh lý
II - GIÁ TRỊ ðÃ HAO MÒN
1.ðầu kỳ
2Tăng trong kỳ

675,094,125

1,569,797,043

1,308,911,416

47,206,019 14,630,406

3,615,639,009

- Trích khấu hao

675,094,125

1,569,797,043

326,079,981

47,206,019 14,630,406

2,632,807,574

- Di chuyển

982,831,435

982,831,435

3.Giảm trong kỳ

1,691,557,531

- Thanh lý

1,691,557,531

0

- Di chuyển

982,831,435

30,426,900

0

30,426,900

982,831,435

982,831,435

0

- Chuyển sang công cụ
4.Số cuối kỳ

2,704,815,866
1,721,984,431

16,150,571,636 42,201,629,751 10,849,566,902 1,417,731,196 190,195,286

III - GIÁ TRỊ CÒN LẠI

70,809,694,771
0

1.ðầu kỳ

17,165,323,396 27,355,786,525

1,475,555,715

196,166,848 117,043,256

46,309,875,740

2.Cuối kỳ

16,044,497,664 25,899,625,846

1,149,475,734

148,960,829 102,412,850

43,344,972,923

9. Tăng, giảm tài sản cố ñịnh thuê tài chính :
10. Tăng, giảm tài sản cố ñịnh vô hình :
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Khoản mục
Nguyên giá TSCð vô hình
+ Số dư ñầu năm
+ Tăng trong kỳ
- Mua trong năm
- Tạo ra từ nội bộ
- tăng khác
+ Giảm trong kỳ
- Thanh lý, nhượng bán
- giảm khác
+ Số dư cuối năm
Giá trị hao mòn lũy kế
+ Số dư ñầu năm
+ Tăng trong kỳ
- Khấu hao trong năm
- tăng khác
+ Giảm trong kỳ
- Thanh lý
- Giảm khác
Giá trị còn lại của TSCð vô hình
- Tại ngày ñầu năm
- Tại ngày cuối năm

Quyền sử dụng ñất

Bằng sáng
chế

Phần mềm máy
tính

TSCð vô
hình khác

150,000,000
-

Tổng cộng

-

-

150,000,000
-

-

-

-

-

150,000,000

-

150,000,000

-

-

124,335,115
9,419,328
9,419,328

-

124,335,115
9,419,328

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25,664,885
16,245,557

25,664,885
16,245,557

-

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :

- Chi phí xây dựng cơ bản sở dang
Trong ñó: Những công trình lớn
+ XN sản xuất vỏ bao xi măng
+ Nhà máy xi măng Cam Ranh
+ Kho chứa xi măng Hoà Cầm
+ kho VLXD Tho Quang

Thời ñiểm 30/6/2012
497,350,152,798

ðầu năm
494,917,657,689

62,183,517
497,268,746,372
19,222,909

62,183,517
494,836,251,263
19,222,909

12. Tăng, giảm bất ñộng sản ñầu tư:
13. ðầu tư dài hạn khác:
ðầu tư dài hạn khác

Thời ñiểm 30/6/2012

ðầu năm

- Quĩ ñầu tư phát triển
- Quĩ dự phòng tài chính

14. Chi phí trả trước dài hạn :
15. Vay và nợ ngắn hạn:
Vay và nợ ngắn hạn
- Vay ngắn hạn
- Vay dài hạn ñến hạn trả
- Trái phiếu phát hành ñến hạn trả
Cộng

Thời ñiểm 30/6/2012
112,170,050
102,532,096,377

ðầu năm
112,170,050
102,532,096,377

102,644,266,427

102,644,266,427
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16. Thuế và các khoản nộp nhà nước:
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Thời ñiểm 30/6/2012

ðầu năm

- Thuế GTGT
- Thuế TNDN

248,347,599

354,578,104

- Thuế TNCN
- Thuế tài nguyên

14,290,500

- Thuế nhà ñất và thuế ñất

-

167,686,400

- Các loại thuế khác

1,286,400

1,434,618,231

- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

6,124,500

1,286,400

437,735,399

1,790,482,735

Cộng

17. Chi phí phải trả:
Chi phí phải trả
- Tích trước chi phí chưa thanh toán
- Trích trước CP tiền lương trong thời gian nghỉ phép
- CP SCL TSCð
Cộng

Thời ñiểm 30/6/2012
3,411,666,910

3,411,666,910

ðầu năm
2,864,715,745

2,864,715,745

18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
Thời ñiểm 30/6/2012
97,465,700
- Kinh phí công ñoàn
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
- Các khoản phải trả, phải nộp khác
41,030,087,923
+ Tạm ứng
40,629,797
+ Lãi vay cho NMCR
27,031,235,320
+ Tiền ñền bù, giải tỏa do thu hồi ñất kho Bac my an
3,079,791,605
+ Cổ tức
6,569,783,149
+ lãi ñặt cược ñại lý xi măng, von gop lai xe
2,100,790,382
+ Phải trả khác
2,207,857,670
Cộng
41,127,553,623

ðầu năm
66,493,701
28,601,962,014
1,790,725
24,707,759,620
137,011,949
1,764,332,426
1,991,067,294
28,668,455,715

19. Phải trả dài hạn nội bộ :
20. Vay và nợ dài hạn:
Vay và nợ dài hạn
A. Vay dài hạn
- Vay ngân hàng
- Vay đối tượng khác
B.Nợ dài hạn
Cộng

Đến 30/6/2012
Đầu năm
353,665,775,146
353,665,775,146
305,495,512,306
305,495,512,306
48,170,262,840
48,170,262,840
353,665,775,146
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353,665,775,146

21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả:
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Thời ñiểm 30/6/2012

ðầu năm

- Quĩ ñầu tư phát triển
- Quĩ dự phòng tài chính

22. Vốn chủ sở hữu:
a. Bảng ñối chiếu
Vốn ñầu tư của Vốn khác của Chênh lệch tỷ
biến ñộng vốn chủ
chủ sở hữu
chủ sở hữu
giá hối ñoái
sở hữu
A
1
2
3
Số sư ñầu năm nay
99,000,000,000
725,357,511 -26,181,439,984
Tăng năm nay
- Lợi nhuận tăng
- Khác
Giảm
- Khác
Số dư cuối năm
nay

Lợi nhuận chưa
phân phối

Qũy ñầu tư phát Quỹ dự phòng
triển
tài chính

Cong

4
8,171,726,088

5
15,178,555,289

6
807,850,086

7
97,702,048,990

0

0

0

3,265,502,910
3,265,502,910

0

378,356,235
378,356,235

3,643,859,145

0

0

0

7,570,068,705
7,570,068,705
3,867,160,293

0

0

7,570,068,705

15,178,555,289 1,186,206,321

93,775,839,430

99,000,000,000

725,357,511 -26,181,439,984

b. Chi tiết vốn ñầu tư của chủ sở hữu
- Vốn góp của nhà nước
- Vốn góp của các ñối tượng khác
Cộng

Thời ñiểm 30/6/2012
65,147,000,000
33,853,000,000
99,000,000,000

ðầu năm
65,147,000,000
33,853,000,000
99,000,000,000

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hũu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận
d - Cổ tức
ñ - Cổ phiếu
e- Các quĩ của doanh nghiệp

9.900.000
Thời ñiểm 30/6/2012

- Quĩ ñầu tư phát triển
- Quĩ dự phòng tài chính

ðầu năm

15.178.555.289

15.178.555.289

1.186.206.321

807.850.086

* Mục ñích trích lập quĩ ñầu tư phát triển dự phòng tài chính và quĩ khác thuộc vốn chủ sở hữu
- Quĩ ñầu tư phát triển: sử dụng ñể tái ñầu tư năng lực của tài sản cố ñịnh trong sản xuất kinh
doanh
- Quĩ dự phòng tài chính: Phòng ngừa những biến ñộng bất thường về tài chính trong quá trình
sản xuất kinh doanh tại Doanh nghiệp.
23. Nguồn kinh phí:
24. Tài sản thuê ngoài:
VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh
doanh:
25- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ MS 01
- Tổng doanh thu

Năm nay

Năm trước

362,698,521,523 294,730,310,091
361,831,148,381 293,794,405,719
867,373,142
935,904,372

+ Doanh thu bán hàng
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ
26- Các khoản giảm trừ doanh thu ( MS 02)

579,882,398
8

166,342,025

579,882,398

+ Chiết khấu thương mại

166,342,025

+ Giảm giá hàng bán
+ Hàng bán bị trả lại
+ Thuế GTGT phải nộp ( PP trực tiếp )
+ Thuế tiêu thụ ñặc biệt
+ Thuế xuất khẩu
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( MS 10)

362,118,639,125 294,563,968,066

Trong ñó :

361,251,265,983 293,628,063,694
867,373,142
935,904,372

+ Doanh thu thuần trao ñổi sản phẩm , hàng hóa
+ Doanh thu thuần trao ñổi dịch vụ
28. Giá vốn hàng bán ( MS 11 )

85,930,971,302 73,326,463,168
272,061,840,029 211,449,293,352

- Giá vốn của thành phẩm ñã ban
- Giá vốn của hàng hóa ñã ban
- Các khoản chi phí khác
Cộng

357,992,811,331 284,775,756,520

29 - Doanh thu hoạt ñộng tài chính ( MS 21 )
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay

1,724,208,422

2,250,904,364

1,724,208,422

2,250,904,364

1,985,284,000

1,635,884,025

1,985,284,000

1,635,884,025

1,343,781,729

1,664,291,364

1,343,781,729

1,664,291,364

- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá
- Doanh thu hoạt ñộng tài chính khác
Cộng
30. Chi phí tài chính ( MS 22 )
- Lãi tiền vay
- Lỗ chênh lệch tỷ giá ñã thực hiện
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Chi phí tài chính khác
Cộng
31. Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành MS 51
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- ðiều chỉnh chi phí thuế TN của năm trước vào năm hiện hành
Tổng chi phí thuế DN hiện hành
32. Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại MS 52
- Tài sản thuế TN hoãn lại liên quan ñến khoản chênh lệch tạm thời

Năm nay

Năm trước

ñuợc khấu trừ
Tổng chi phí thuế DN hoãn lại

0
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33. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố
- Chi phí nguyên liệu vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao TSCð
- Chi phí khác bằng tiền
Cộng

Năm nay

Năm trước

66,843,429,875
8,033,774,621
2,642,226,901
5,480,756,200

58,915,563,203
5,685,632,420
2,668,014,481
3,746,443,440

83,000,187,597

71,015,653,544

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ :
VII. Những thông tin khác:
1.Các loại công cụ tài chính:
Giá trị ghi sổ
30/6/2012

01/01/2012

Tài sản tài chính
- Tiền và các khoản tương ñương tiền
- Phải thu khách hàng và phải thu khác
- ðầu tư ngắn hạn
- ðầu tư dài hạn
Cộng

56,386,449,698
66,136,436,571
-

33,170,300,526
50,864,696,720
-

122,522,886,269

84,034,997,246

Công nợ tài chính
- Các khoản vay
- Phải trả người bán và phải trả khác
- Chi phí phải trả
Cộng

456,310,041,573
164,300,419,551
3,411,666,910
624,022,128,034

456,310,041,573
97,512,222,473
2,864,715,745
556,686,979,791

2. Rủi ro thị trường: Hoạt ñộng kinh doanh của Công ty chủ yếu chịu rủi ro khi có biến ñộng
lớn về tỷ giá, lãi suất, giá cả.
-Công ty hiện tại không thực hiện các giao dịch có gốc ngoại tệ, vì vậy Công ty sẽ không
chịu rủi ro về biến ñộng tỷ giá.
Tuy nhiên, trong khoản phải trả có công nợ phải trả có gốc ngoại tệ USD: ñây là công nợ
phải trả cho người bán liên quan ñến dự án nhà máy xi măng Cam ranh. Hiện nay, Công ty ñang
tiến hành thủ tục chuyển nhượng dự án lại cho Công ty Vicem hà tiên 1, thời ñiểm bàn giao theo
biên bản họp là ngày 18/8/2011. Rủi ro này có khả năng xảy ra với Công ty nếu Công ty Hà Tiên
1 không nhận khoản chênh lệch tỷ giá ñánh giá cuối năm khoản vay ngoại tệ cho dự án.
Công nợ phải trả (USD)
Các khoản phải trả

30/6/2012

01/01/2012

6.388.623,89

6.388.623,89

-Rủi ro lãi suất của Công ty chủ yếu liên quan ñến khoản ñi vay cho dự án nhà máy xi
măng Cam ranh. Công ty không chịu ảnh hưởng về lãi suất khoản vay vì dự án ñang trong giai
ñoạn chuyển nhượng cho Công ty Hà tiên 1.
-Công ty mua nguyên vật liệu, xi măng từ nhà sản xuất trong nước ñể phục vụ cho hoạt
ñộng sản xuất kinh doanh, do ñó sẽ chịu sự rủi ro từ biến ñộng giá cả nguyên vật liệu, xi măng.
Công ty ñã có chính sách dự trữ nguyên vật liệu hợp lý nên rủi ro về giá cả nguyên vật liệu ở
mức thấp.
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3.Rủi ro tín dụng:
Khách hàng của Công ty là các ñại lý mua hàng có ký cược và bão lãnh ngân hàng, các
Công ty thành viên trong Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt nam nên rủi ro tín dụng với
khách hàng ở mức chấp nhận ñược.
4.Rủi ro thanh khoản:
ðể quản lý rủi ro thanh khoản, ñáp ứng các nhu cầu về vốn, nghĩa vụ tài chính hiện tại và
trong tương lai, Công ty thường xuyên theo dõi, tối ưu hóa các dòng tiền nhàn rỗi, tận dụng tín
dụng của ñối tác. Công ty ñánh giá mức ñộ rủi ro thanh khoản là không có và tin tưởng rằng
Công ty có thể tạo ra ñủ nguồn tiền ñể ñáp ứng nghĩa vụ thanh toán tài chính khi ñến hạn. Ngoại
trừ khoản vay cho dự án xi măng Cam ranh vì Công ty Hà tiên 1 có nghĩa vụ thanh toán khoản
vay này.
Tổng hợp các khoản nợ tài chính của Công ty theo thời hạn thanh toán như sau:
30/6/2012
- Các khoản vay và nợ
- Phải trả người bán
- Phải trả khác
01/01/2012
- Các khoản vay và nợ

Không quá 1 năm
-

Trên 1 năm

Tổng

456.310.041.573

456.310.041.573

123.172.865.928
41.127.553.623

123.172.865.928
41.127.553.623

Không quá 1 năm
-

Trên 1 năm

Tổng

456.310.041.573

- Phải trả người bán

70.843.766.758

- Phải trả khác

28.668.455.715

456.310.041.573
70.843.766.758
28.668.455.715

Tổng hợp các tài sản tài chính hiện có tại Công ty ñược trình bày trên cơ sở tài sản thuần
như sau:
30/6/2012

Không quá 1 năm

Trên 1 năm

Tổng

- Tiền và các khoản tương ñương tiền

56.386.449.698

-

56.386.449.698

- Phải thu khách hàng

51.590.950.782

-

51.590.950.782

- Phải thu khác

14.545.485.789

-

14.545.485.789

01/01/2012

Không quá 1 năm

Trên 1 năm

Tổng

- Tiền và các khoản tương ñương tiền

33.170.300.526

-

33.170.300.526

- Phải thu khách hàng

36.686.679.468

-

36.686.679.468

- Phải thu khác

14.178.017.252

-

14.178.017.252

Ngày
Người lập biểu

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký tên, họ tên)

(Ký tên, họ tên)
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tháng 7 năm 2012
GIÁM ðỐC

(Ký tên, họ tên, ñóng dấu)

