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Noi n/ian
- Nhu kInh gui;
- Website Cong ty;
- Liru: VT, VP (Iii).

NGUO'I THV'C HIN CONG BO THONG TIN
PHO CHANH VAN PHONG

Nguyn Trung Thành

PKF

TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
Baa cáo tái chinh gica nien d dä &c soát xét
cho k' tài chInh bt du tCi ngày 01/01/2020
và két thüc vào ngáy 30/06/2020

iAp DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN THAN CQC SAU - VINACOMIN
Dia ch: Phu'&ng Cm Phü, thành ph6 Cm Phá, trnh Quáng Ninh.

MUC LUC
Trang
1.

BáocáocüaBanGjámd6c

2-5

2.

Báo cáo soát xét thông tin tài chInh giü'a niên d

6-7

3.

Báo cáo tài chinh giu'a niên do cia dU'YC soát xét
Bang can ci6i k toári gi0a nien d

8-9

Báo cáo kt qua ho?t dong kinh doanh giCi'a niên 5

10

Báo cáo Iu'u chuyn tin té giO'a niên d

11

Ban thuyêt minh báo cáo tái chinh giO'a nién d

12 - 52
cO
•CNN

r

\VIE

TAP DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TY CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
Dja chi: Phu'O'ng Cm Phü, thành ph6 Cm Phá, tinh Quàng Nnh
BAO CÁO CCJA BAN GIAM oOc
K' tài chInh bt du tO ngày 01/01/2020 và k4t thüc vào ngày 30/06/2020
Ban Giám 6c Cong ty C6 phn Than COC Sáu - Vinacamin (du'&i day gçi tt là "COng ty") trInh
bay báo cáo nay cOng v&i Báo cáo tài chinh giO'a niên d cho k' tài chinh bt du tO' ngày
01/01/2020 và k4t thOc vào ngày 30/06/2020 cOa Cong ty da du'cyc soát xét b&i cac kim toán
vien dc lap.
1.

Thông Un chung
Cong ty C phn Than CQc Sáu - Vinacomin là COng ty C6 phn du''c chuyn di tO'
Doanh nghip nhà nu'&c thea Quy4t dnh s6 204210D-BCN ngày 08/06/2006 cOa B
tru'&ng BO COng nghip.
Cong ty host dng thea Giy chO'ng nhn dàng k' kinh doanh In du s6 2203000745 ngày
02/01/2007 do SO' Ké hoach va Du tu' tTnh Quàng Ninh cp. Trong qua trinh host dng càc
ni dung thay di v c6 dông sang 1p, ngu'O dai dn pháp Iut cOa cOng ty, sO dãng k'
kinh doanh dã duc SO' Ké hoach Va Du tu' trnh Quàng Ninh ln Iu'ç't chO'ng nhn ti Gy
chO'ng nhn dàng k' doanh nghiêp COng ty C phOn dàng k' Ian dâu sO 2203000745 ngày
02/01/2007, Giy chO'ng nhân dang k' doanh nghièp COng ty C6 phn dàng k thay dói In
thO' 7 sO 5700101002 ngày 05/12/2019.
Thea Giy chCi'ng nhn dàng k' kinh doanh va dàng k' thu4 COng ty c phn thay d6 In 7
ngày 05/12/2019, v6n diu lê cOa COng ty là 324.961.050.000 VND du'c chia thành
32.496.105 cO phän, danh sách co dOng cy the nhu' sau:
Ten c6 dông

TT
1

Tp daàn COng nghiëp Than -

c6 phn

S6 tin

T' I %

21.122.469 211.224.690.000

65%

600.500 6.005.000.000

1,85%

634.250

6.342.500.000

1,95%

S

Khoáng san Vit Nam
2 MAYBANKKIMENG
SECURITIES (THAILAND)
PUBLIC COMPANY LIMITED

2.

3

Trn einh Cu'&ng

4

CO dOng khàc

10.138.886 101.388.860.000

31,2%

Tong cong

32.496.105 324.961.050.000

100%

Hôi d6ng quàn trj, Ban Giám dôc vã Ban kim soát
Các thành viOn cUa Hi dng quOn tr cOa COng ty trang suôt k' tài chInh Va dOn ngày Ip
baa cáo nay baa gm càc vj nhu' sau:

Ha Va ten:

ChO'c vu:

-

Ong Phm Cong Hu'ng

ChO tich

-

Ong Nguyn Van TO'

Thành viën (tO' ngày 16/05/2020)

-

Ong VU Van Khn

Thành vién (din hét ngáy 15/05/2020)

-

Ong Nguyn Tn Lang

Thành viên

-

Ong Nguyn Van Thuãn

Thành viên

-

Ong Trn DO'c Kha

Thành viën
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN THAN CQC SAU - VINACOMIN
Dia chr: Phu'&ng Cm Phü, thành ph6 Cm Ph, tTnh Quàng Ninh
BAO CÁO CUA BAN GIAM DOC (Tip theo)
K' tài chInh bat dâu t0 ngày 01/01/2020 và két thUc vao ngay 30/06/2020
(i)

Theo Quyt dnh s6 91/QD-TCS ngày 16/05/2020 cUa Hi dong qun tr Cong ty C
phn Than Coc Sáu - Vinacomin.

Các thành viën cOa Ban Giám d6c Cong ty dã diu hành ho?t dng cUa Cong ty trong suöt
k' tài chinh và dn ngáy lap báo cáo nay bao gm các vi nhu' sau:
Ho và ten:

ChCc vu:

Ong Nguyn Van Thun

Giám d6c

Ong Trn So'n Ha

PhO Giám dóc

Ong Nguyn Tn Long

PhO Giám dc

Ong VU Van HUng

Phó Giám dc

Ong Dinh Thai Binh

Phô Giám dOc

Các thành viên cUa Ban kim soát cUa Cong ty trong su6t k' tài chInh và dn ngày Ip báo
cáo nay bao gôm các vi nhu' sau:
Ho và ten:
Ong Nguyn Van HUng

Trung ban

Ba Trn Thi Dip

Thành viên (tO' ngày 16/05/2020)

(ii)

-

Ba Nguyn Thi Mai Anh

Thành viên (den hét ngày 15/05/2020)

(ii)

-

Ba VU Thiên Thành

Thành viên

(ii)

3.

ChU'c vu:

Thea Ngh quyt Dal hOi d6ng c6 dOng thu'O'ng niën näm 2020 s6 90/ND-DHDCD
ngày 16/05/2020 cUa Dai Hi d6ng c döng Cong ty CO phn Than Cpc Sáu Vinacomin.

Try so'
COng ty cO tru so' tai: phu'O'ng Cm PhU, thánh phO Cam Phà, trnh Quàng Ninh.

4.

Tinh hmnh tài chinh va két qua hot dng kinh doanh
Chi tit tinh hlnh tài chinh váo ngày 30/06/2020 và kt qua hot dng kinh doanh giU'a niên
d cho k' tái chInh bth du tO' ngày 01/01/2020 và kt thUc vaa ngày 30/06/2020 cUa Cong
ty du'c trinh bay trong Báo cáo tài chinh giU'a niên d dã duc soát xét dInh kern.

5.

Các khoàn bt thu'O'ng va sy' kin phát sinh sau niên d
D4n ngày lap baa cáo nay, Ban Giám dc Cong ty cho rng khOng cO su' kin náo cô th
lam cho các s6 lieu và thông tin dã du'c trInh bay trong Baa cáo tài chlnh gicva niên d dã
du'ç'c soát xét cUa Cong ty b phàn ánh sal lch.

C.

Cong ty kiêm toán
Cong ty TNHH PKF Viêt Narn du'Q'c chf dnh là kiêrn toán viên thyc hin soát xét Baa cáo
tài chlnh giU'a niên d cho k' tài chinh bat dOu tO' ngày 01/01/2020 và két thUc vào ngày
30/06/2020 cUa Cong ty.
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
Dia chi: Phung Cm PhU, thành ph6 Cm Phi, trnh Qung Ninh
BAO CÁO CUA BAN GIAM oOc (Tip theo)
K' tài chinh bat dáu tCr ngày 01/01/2020 và két thUc vao ngáy 30/06/2020
7.

Cong bó trách nhim cüa Ban Giám dc
Ban Giám d6c Cong ty chu trách nhim lap Báo cáo tái chinh gici'a niên d vá dm báo
Báo cáo tài chInh giO'a niên d dá phn ánh trung thçrc va hQ'p l' v tlnh hinh tài chlnh vào
ngáy 30 tháng 06 nàm 2020 cOng nhu k4t qua host dng kinh doanh giOa nièn d Va lu'u
chuyn tin t giCa niên d trong k' tài chinh bt du t0 ngày 01/01/2020 và kt thUc vào
ngáy 30/06/2020 cOa Cong ty. D lap Báo cáo tài chinh gicra niên d nay, Ban Giám dOc
Cong ty du'p'c yeu cu:
Xáy du'ng và duy tn kiëm soát ni b ma Ban Giám d6c Cong ty xác dlnh là cn thit
d dam baa cho viec lap và trinh bay Báo cáo tài chinh giO'a niên d khOng cOn sal
sot trQng yu do gian ln hoc do nhm ln;
Lu'a chon phO hp va ap dcing nht quán các chinh sách k4 toán;
Thuc hiên các xét doán va u'àc tlnh mt cách hp l va then trQng;
Nêu rO các chun mu'c ké toán duc áp dung cO du'c tuàn thO hay khOng, có nhO'ng
áp dung sai lOch trong y4u dn mCrc cn phâi cOng bO và giái thIch trong báo cáo tài
chInh giOa niOn d hay khOng;
Lap vá trinh bay các Báo cáo tài chlnh giO'a nièn d trên co sO' tuán thO các chun
mu'c k4 toán, ch dO k toán va các quy dnh pháp l' cO lien quan den vic 1p Va
trinh bay báo cáo tài chlnh giCia niOn d;
Lap Báo cáo tái chinh g10a niên dO trén c sO' hot dng hen tçic trO' khi giá thuyêt
COng ty se t14p tuc hoat dOng khOng cOn phO hp.
Ban Giám dc Cong ty cam k4t rng dã tuân thO các yeu cu nêu trén trong vic 1p Báo
cáo tài chlnh giO'a niên d va nhn thy khOng CO van dé bat thithng xày ía cO th Onh
hu'O'ng dn kha nàng ho?t dOng lien tuc cOa doanh nghip.
Ban Giám dc COng ty chlu trách nhim dam bâo s6 ké toán du'c ghi chép dy dO, phan
ánh trung thyc và hp l' tinh hinh tài chinh cOa Cong ty và dam bào Baa cáo tài chlnh
giOa niên d cOa COng ty duc 1p phU hp vO các chun myc k4 toán Vit Nam, Chê dO
k toán doanh nghip ViOt Nam hiOn hánh va các quy djnh pháp l cO lien quan den vic
1p và trinh bay báo cáo tài chinh giO'a niên d.
Ban Giám d6c cOng chlu trách nhiOm dam bao an toán cho các tài san và dã thyc hin các
bin phap phO hp d ngán ngü'a và phát hin sal sot và các tru'ng hç'p vi phm khác.
Ban Giám dôc xác nhn rng Báo cáo tài chinh giOa niên d cho k' tài chinh bt dâu tO'
ngáy 01/01/2020 và két thOc váo ngày 30/06/2020 cOa COng ty dã du'a'c Ip theo dOng các
yêu câu nêu trên.
Ngoài ía, Ban Giám d6c cam kt rng Cong ty khOng vi pham nghia vt,i cong bó thông tin
theo quy dinh tal Thông tu' s6 155/2015/TT-BTC, ngay 06/10/2015 cCia BO Tái chlnh v viOc
hu'O'ng dn cOng bO thông tin trén ThI tru'ô'ng chO'ng khoán.
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TY CO PHAN THAN COO SAU - VINACOMIN
Dia chi: Phung Cam Phü, thành ph6 Cm Ph, trnh Qung Ninh
BAa CÁO CUA BAN GIAM DOC (Tip theo)
K' tài chinh bat au tü' ngày 01/01/2020 và kêt thüc vào ngày 30/06/2020
8.

Y kin cüa Ban Giám dôc
Thea ' ki4n ctia Ban Giám d6c Cong ty, Baa cãa tài chinh giva niên d dã du'c saát xét
(dInh kern) dã phn ánh trung thyc va hp I' ye tinh hInh tài chinh cOa COng ty vàa ngày
30 tháng 06 näm 2020, k4t qua haat dng kinh daanh va tmnh hInh lu'u chuyén tin t trang
k' tái chInh bt du t0 ngáy 01/01/2020 và k4t thOc vàa ngày 30/06/2020 và du'pc Ip phO
hp cáo chun mu'c k4 taán Viet Nam, Ch d k4 taán daanh nghip Vit Nam hin hánh
vá cáo quy dlnh pháp I' có lien quan dn viêc lap vá trinh bay Baa cáa tài chinh giu'a niên
d.

Cm Ph, ngáy 10 tháng 08 nãm 2020
THAY MT BAN GIAM DOC
OC
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PKF Vièt Nam

PKF
Accountants &
business advisers

S6: 19 /2020/BCSX-PKF.VPC

Ha NI, ngày 10 tháng 08 nãm 2020

BAO CÁO SOAT XET THÔNG TIN TAI CHINH GICJ'A NIEN DO

KInh gCri: Hi dông Quãn tn và Ban Giãm d6c
Cong ty c6 phn Than Coc Sáu - Vinacomin
Chüng tôi dã soát xét Báo cáo tài chInh giu'a nien dO cho ky tài chinh bt du tü' ngày 01/01/2020
va k6t thUc vao ngày 30/06/2020 cüa Cong ty 06 phn Than Cpc Sáu - Vinacomin du'p'c 1p ngày
10 tháng 08 nàm 2020, bao g6m: Bang can d61 k4 toán giu'a nien dO vao ngay 30 tháng 06 nàm
2020, Baa cáo két qua hoat dng kinh doanh giva nien dO, Báo cáo lu'u chuy4n t14n té giu'a niên
dO vá Bàn thuy6t minh báo cáo tài chInh giO'a nien dO cho k' tài chinh bt du tO ngày
01/01/2020 và két thüc vao ngày 30/06/2020 dirçc trinh bay tC' trang 8 d6n trang 52 kern theo.
Baa cáo tài chinh giu'a niên dO dã du''c soát xét nay khOng nhm phàn ánh tinh hlnh tài chInh,
k6t qua hoat dOng kinh doanh va tInh hlnh lu'u chuy4n tin t theo các nguyen tc Va thông l ké
toán du'o'c chp nhn chung ti các nu'àc khác ngoai Vit Nam.
Trách nhim cüa Ban Giám d6c
Ban Giám d6c Cong ty C6 phn Than CQc Sáu - Vinacomin chlu trách nhim v vic 1p và trinh
bay trung th'c va hQ'p I' Báo cáo tài chInh giu'a niên dO cüa COng ty theo các chun mçj'c k toán
Viêt Nam, ch4 dO k4 toán doanh nghiep Vit Nam và các quy djnh pháp l' cO lien quan d4n vic
lap va trinh bay Báo cáo tài chInh giG'a niên dO Va chu trách nhiOm v kim soát nOi bO ma Ban
Giám d6c xac djnh là cn th14t d dam bào cho viOc 1p va trmnh bay báo cáo tài chmnh giO'a niên
dO khOng cO sal sOt tr9ng yu do gian In hoc nhm Ian.
Trách nhim cüa kim toán viên
Trách nhim cüa chüng tOi là du'a ra kt Iun v Baa cáo tài chinh giO'a niên dO d,ra trên k6t qua soát
xét cOa chUng tôi. ChUng tôi dã thcvc hin cong vic soát xét theo Chun rnyc Vit Nam v ho'p d6ng
dich vu soát xét sO 2410 - Soát xét thông tin tài chInh giü'a niên dO do k14m toán vien dc 1p cOa dn
v thi,rc hien.
Cong viec soát xét thông tin tài chInh giu'a nien dO bao g6m viec thc hien các cuOc phông vn, chü
y4u là phOng vn nhO'ng ngu'ô'i chlu trách nhiem v cac vn d tài chInh kO toán, Va thy'c hien thu tçic
phân tich và các thO tyc soát xét khác. MOt cuOc soát xét ye c bàn cO phm vi hp ho'n mOt cuOc
k14rn toán duvc thçvc hiên theo các chun myc k14m toán Vlt Narn và do vy không cho phép chüng
tôi d?t du'c sy' darn bào rng chüng tôi se nhn bi4t du'c tt cà các vn d trçng yu cO th4 du'ç'c
phát hien trong mOt cuOc k14m toán. Theo dO, chüng tôi không du'a ra ' k14n kim toán.

Van phông chInh • Tel: +84 24 6664 4488 • Fax: +54 24 6664 2233 • Email: pkfvietnamcpkf.com.vn. www.pkt.com.vn
Tng 10 Va 12 tOe nhà Hapulico • S6 1 Nguyen I-luy Tiräng. PhitOng Thanh Xuãn Trung. Quàn Thanh Xuàn • Thành ph6 Ha Ni • Vit Nam
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PKF Viêt Nam là COng ty thành viên cüa Tp doàn PKF 0u6c t& mang IiJOi cOa càc cOng ty c lap và khOng thfa nhân bet k trách nhiêm hoäc nghia vy nào cho các
hành dong hoc viêc khOng hành dOng cOa bat k' Cong ty hoc các cong ty thành viên khác

Kêt Iuân cüa Kim toán viên
Can cCv trén kt qu soát xét cüa chUng tôi, chüng tôi khong thy cO vn d 91 khin chng tôi
cho rang Baa cáo tái chinh giQ'a niên d dmnh kern khöng phán ánh trung thci'c vá hp l, trén cáo
khia c?nh trong yu, tinh hinh tài chinh cüa COng ty C6 phn Than CQc Sáu - Vinacomin t?i ngáy
30/06/2020, và kt qua hoat dOng kinh doanh vá Iu'u chuyn tin te cOa dbn v trong k' tài chmnh
bt du tO ngày 01/01/2020 Va k4t thOc vao ngày 30/06/2020, phO hp v&i các chun mçic ké
toán Viêt Nam, ch4 dO k toán Vet Narn hiên hánh và các quy dnh pháp I' Co lien quan den vic
1p va trinh bay báo cáo tài chInh giOa niên do.
Cong ty TNHH PKF Vit Nam.

guyei1 oàng Ha
PhO TOng Giám dOc
Giy ch0ng nhn dáng k' hánh ngh
kim toán so: 0740-2018-242-1
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
Dia chi: PhuOng Cam PhU, Thành ph Cm Ph, Tinh Quang Nirih

BANG CAN DOI KE lOAN GIU'A NIEN DO
Ngay 30 tháng 06 nàm 2020
Dcn vi: VND
TAI SAN

Maso

Thuyêt
mi n h

30/06/2020

01/01/2020

TAI SAN NGAN HAN

100

884.506.51 2.465

864.596.828.976

Tin va cac khoân tu'o'ng du'o'ng tièn
Tiên
Các khon tuong ducYng tiên
Các khoàn du tu' tài chInh ngn han
Chü'ng khoán kinh doanh
Dci' phong gim giá chU'ng khoán kinh
doanh
Các khoàn phài thu ngn han
Phâi thu ngn han ccia khách hang
Tr tru'&c cho ng&i ban ngan han
Phâi thu ngãn han khác
Dci' phOng phai thu ngn han khó dOi (*)
Hang ton kho
Hang tOn kho
Di' phOng gim giá hang tn kho (*)
Tài san ngàn h?n khác
Chi phi trá tru'c ngn han
Thuê GTGT dc khâu trti'
Thuë và các khoan phái thu Nhà nu'O'c
TAI SAN DAI HAN
Các khoan phái thu dài hn
Phai thu dài han cüa khách hang
Trâ tru'&c cho ngu'ô'i ban dài han
Phâi thu dài han khác
Tài san cô dinh
TSCD hO'u hinh
- Nguyen giá
- Giá tn hao mOn u9 k4
TSCD vo hInh
- Nguyen giá
- Giá trj hao mon Iu9 k
Bat dông san dâu tu'
Tài san d& dang dài hn
Chi phi xây dt,ing co ban d dang
Dâu tu' tài chinh dài han
Tài san dài han khác
Chi phi tra tru'&c dài han

110
111
112
120
121
122

3.61 6.438.788
3.616.438.788

838.776.388
838.776.388

TONG CONG TAI SAN

130
131
132
136
137
140
141
149
150
151
152
153
200
210
211
212
216
220
221
222
223
227
228
229
230
240
242
250
260
261
270

5.1
5.2

5.3
5.4
5.5

5.9
5.12

33.496.343.400
43.598.000.000
(10.10 1.656.600)
77.037.552.471
73.530.643.536
248.920.000
3.257.988.935

319.574.770.310
306.38271 9.25 1
235.420.000
12.956.631.059

727.106.500.026
727.106.500.026

403.704.516.769
403.704.516.769

76.746.021.180
69.009.268.816
1 .587.443.496
6.149.308.868
1.035.384.834.889
48.489.104.147

106.982.422.10
102.093.042.40

TA

4.889.379.702
1.138.917.394.365
42.142.030.275

5.3
5.4
5.7

5.8

48.489.104. 147
661.355.788.192
661.045.803.771
3.754.098.575.866
(3.093.052.772.095)
309.984.421
1.714.833.057
(1 .404.848.636)

42.142.030.275
770.027.048.715
769.628.314.712
3.805.263.739.038
(3.035.635.424.326) ,4
398.734.003 .7
1.714.833.057
(1.316.099.054)

5.6

11.356.106.344
11.356.106.344

4.326.503.055
4.326.503.055

5.9

314.183.836.206
314.183.836.206

322.421 .81 2.320
322.421.812.320

1.919.891.347.354

2.003.514.223.341

Báo cáo tài chfnh giCi'a n/en dO nay phài du'cic dcc chung vOl các thuyt minh kern theo
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
Dia chr: Phu'O'ng Cam RhU, Thành ph Cm Ph, Tinh Qung Ninh

BANG CAN oOi KE TOAN GILFA NIEN DO (Tiep theo)
Ngay 30 tháng 06 nàm 2020

Maso

NGUON VON
NO' PHAI TRA
Nç ngän han
Phâi tr ngu'O bàn ngn hn
Ngu'ô mua tr tiên tru'c ngán h?n
Thuê và khoân phâi np Nba nu'&c
Phi tr ngu'ô'i lao dng
Chi phi phi tr ngn hn
Phâi trâ ngàn hn khác
Vay Va n thuë tài chinh ngn h?n
Dci' phông phi tr ngãn h?n
Quçi khen thu'âng, phüc ii
No dài han
Phâi trâ dài han khàc
Vay và n thuê tài chinh dài hn
Dci' phOng phi tr dài hn
VON CHU S& HU'U
Von chü so' hü'u
V6n gOp cOa chci sO' hO'u
- c6 phiu ph6 thông cô quyn b14u quyt
- C6 phiu u'u dâi
Qu9 du tu' phát trin
Lo'i nhuân sau thu chu'a phân ph&
- LNST chu'a PP IQy k dn cu& k)' tru&c
- LNST chu'a phân ph/ k' nay
Nguon kinh phi và qu9 khác
NguOn kinh phi hinh thành TSCD
TONG CONG NGUON VON

300
310
311
312
313
314
315
319
320
321
322
330
337
338
342
400
410
411
411a
411b
418
421
421a
421b
430
432

Do'n vi: VND
Thuyêt
minh

5.11
5.12
5.13
5.14
5.10
5.15

5.14
5.10

5.16

440

30/06/2020

01/01/2020

1.576.515.744.729
1.205.295.146.963
518.077.403.376
790.729.679
45.000.992.532
67.198.700.057
80.442.102.779
13.070.950.412
310.557.504.162
145.742.490.081
24.4 14.273.885
371.220.597.766

I .670.514.404.831
I .269.501.965.659
651 .974.338.906
6.998.119.690
95.436.914.103
88.584.367.711
59.679.465
11.581.311.884
384.769.460.332
7.769.599.016
22328.1 74.552
401.01 2.439.172

364.064.388.146
7.156.209.620
343.375.602.625
343.375.602.625
324.961.050.000
324.96 1.050.000

401 .012 .439.172

332.999.818.510
44Ol
332.999.818.510
324.961.050.000 CôNc
324.961.050.000 H Hlll

-PK
2.040.317.377
16.374.235.248

2.040.317.377VlET
5.998.451 .133—.
XUA(
-=
5.998.451.133

16.374.235.248

1.919.891.347.354

2.003.514.223.341

Cm Phá, ngày 10 tháng 08 nàm 2020
NGU'GI LAP BIEU

NGUYEN TH! THU HA

PHU TRACH KE TOAN TC

PHAM THANH PHU'O'NG

GLAM DOc

NGUYEN VAN THUAN

Báo cáo tá/ chfnh giCra n/en d nay phái du'c,c dQC chung v&i các thuyêt rn/nh kern theo
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
Da chi: Phu'&ng Cam PhCi, Thành ph Cm Phà, Tinh Quàng Ninh

BAO CÁO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH GIU'A NIEN DO
Ki tài chinh bat du tCi' ngay 01/01/2020 và kt thüc vào ngày 30/06/2020

Ma

CHI TIEU

so

Doanh thu bàn hang và cung

cap

dich vy

01

Các khoàn giàm trci' doanh thu
Doanh thu thuân
vy

ye

den 30/06/2020

6.1

1.688.431.161.733

1.673.441.215.072

1.688.431.161.733

1.673.441.215.072

1.586.469.143.500

1.590.459.590.739

101.962.018.233

82.981.624.333

Tu'0110112020

02

bàn hang và cung

cap

dch

Giá von hang bàn

10
11

Lçvi nhuân gp v bàn hang và cung
vy

Thuyet
minh

Don v: VND
Ti 01/01/2019
den 30/06/2019

cap

dich

6.2

20

Doanh thu hot dng tài chinh

21

6.3

728.418.084

638.124.325

Chi phi tài chinh

22

6.4

21.047.997.733

26.750.954.560

- Trong dO: Chi phi ìãì vay

23

31.083184.760

33.290.654.560

Chi phi bàn hang

25

6.7

1.615.253.903

1.120.491.359

Clii phi quân ' doanh nghip

26

6.7

59.986.296.565

50.023.137.107

Lo'i nhuãn thun tu' hoat clóng kinh doanh

30

20.040.888.116

5.725.165.632

Thu nhp khàc

31

6.5

1.898.733.039

4.645.778.581

Clii phi khác

32

6.6

1.471.827.095

1.111.366.655

Lo'i nhuân khác (40=31 -32)

40

426.905.944

3.534.411.926

Tang Iç'i nhuàn k toán tru'ó'c thuê

50

20.467.794.060

9.259.577.558

Chi phi thuê TNDN hin hành

51

4.093.558.812

1.851.915.512

Chi phi thuê TNDN hoãn li

52

Lo'i nhuân sau thuè TNDN (60=50-51 -52)

60

16.374.235.248

7.407.662.046

Lãi co' bàn trên c6 phièu

70

504

228

NG!YO'I LAP BIEU

PHU TRACH KE TOAN TC

NGUYEN Th! THU HA

PHM THAN H PHU'O'NG

6.9

6.10

COrn Ph& ngày 10 tháng 08 nãm 2020
:MDOC

GUYEN VAN THUAN

Báo cáo tái chinh giCra n/en d nay phái duc dpc chung v&i các thuyt rn/nh kern theo
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TAP OOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TV CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
Dia chi: Phung Cam PhO, Thánh phO Cam Ph, Tinh Qung Ninh
BAO CÁO LU'U CHUYEN TIEN TE GIU'A NIEN SQ (Theo phu'o'ng pháp gián tiep)
K' tài chinh bat dâu tO' ngây 01/01/2020 vâ kêt thUc vao ngày 30/06/2020
CHI TIEU

Mãsô

Tu' 01/0112020
den 30/06/2020

Do'n vi: VND
Tu' 01/01/2019
den 30/06/2019

LU'U CHUVEN TIEN iCr HOAT SONG SAN XUAT KINH
DOANH
Lo'i nhuân tru'cyc thuê

01

20.467.794.060

Siêu chinh cho các khoàn
Khâu hao TSCD và BDSDT
Các khon du' phOng
Lãi h3 to' hot dng du tu'
Chi phi Iãi vay
L'i nhun tu' hot dng kinh doanh tru'O'c thay d61 von
Iu'u dng

02
03
05
06
08

114.425.014.628
135.027.444.085
(1 .999.172.714)
31 .083.184.760
299.004.264.819

68.036.234.662
98.989.711 .432
(395.277.699)
33.290.654.560
209.180.900.513

Tang, gim câc khon phi thu
Tang, giâm hang tn kho
Tang, giâm cac khoán phi tr (KhOng k lãi vay phi tr&
thu thu nhp doanh nghiêp phâi nOp)

09
10
11

234.050.328.337
(323.401.983.257)
(138.402.215.106)

253.717.891.945
(62.322.703.815)
(188.415.388.429)

Tang, gim chi phi tr tru'c
Tang, giâm chO'ng khoán kinh doanh
Tin Iài vay da tr
Thuê thu nhäp doanh nghiêp dà np
Tin thu khAc tO' hoat dng kinh doanh
Tin chi khác cho hot dng kinh doanh
Lu'u chuyên tièn thuân tO' hot dng kinh doanh

12
13
14
15
16
17
20

41.321.749.705
43.598.000.000
(31.027.004.722)
(8.000.000.000)
(3.912.351.800)

(83.619.033.847)

LLI'U CHUYEN TIEN iCr HOAT DQNG DAU TU'
Tin chi d4 mua sm, xây dy'ng TSCD Va các TS dài h?n khác
Tin thu to' thanh Iv', nhu'ng ban TSCD vá CâC TSDH khác
Tiên thu Iai cho vay, cO tU'c và Io nhuân du'c chia

21
22
27

(584.734.062)
1.270.754.630
20.861.052

(78.983.871 .28'
7.209.8o'
29.607.755

Lu'u chuyên tiên thun tO' hoat dng du tu'

30

706.881.620

(78.947.053.727

113.230.787.976

9.259.577.558

(33.330.177.320)
(13.469.196.293J
15.000.00
(15.595.539.92à
66.1 61.752.834

L!JU CHUYEN TIEN TU' HOAT SONG TAI CHINH
639.059.451.000
(750.219.458.196)
(111.160.007.196)

667.187.397.02
(636.089.161.66

Tiên thu to' di vay
Tin trâ nQg6cvay
Tin tr n gÔc thuê tài chinh
C tU'c, Io nhuãn dä tr cho chO s& hO'u
Lu'u chuyên tiên thuân tO' hot dng tài chinh

33
34
35
36
40

LLJ'U CHUVEN TIEN THUAN TRONG KY

50

2.777.662.400

2.064.881.960

Tiên và tu'o'ng du'o'ng tiên dâu k'

60

838.776.388

661.384.716

Anh hu'&ng cOa thay di t' giá hôi doái quy d& ngoi t
Tièn và tu'o'ng du'o'ng tièn cuôi k

61
70

3.616.438.788

2.726.266.676

NGLJ'cYI LAP BIEU

(16.248.052.500)
14.850.182.853

Cm Phâ, ngày 10 thàng 08 nàm 2020
PHV TRACH KE TOAN TC ,b'°!NOC

YENVANTHUAN
PHAMTHANHPHIJ'O'NG
NGUYEN I THU HA
Báo cáo tái chinh giU'a n/en dO nay phâi du'ac CIOC chung v&i các thuyêt rn/nh kern theo
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TY CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
Dja chf: Phu&ng Cm Phü, thành ph Cm Phà, ti'nh Quàng Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN DO
K' tài chInh bt du tO ngày 01/01/2020 và k4t thUc vào ngày 30/06/2020

i

c DIEM HOAT DQNG CUA DOANH NGHIEP
Hmnh thCvc s& hO'u v6n:
Cong ty C6 phn Than CQC Sáu - Vinacomin là Cong ty C phn duc chuyn d tr
Doanh nghiêp nhà nuO'c theo Quyt dnh s6 2042/QD-BCN ngày 08/06/2006 cOa B
tr&ng B Cong nghip.
Cong ty hot dng theo Giy chü'ng nhn dan9 k' kinh doanh ln du s 2203000745 ngày
02/01/2007 do S& K hoach và Du tu trnh Quàng Ninh cOp. Trong qua trinh ho?t dng
cac nOi dung thay d61 v c6 dOng sang lap, ngu&i di din pháp lut cOa cOng ty, s6 dàng
k' kinh doanh dã du'oc S K hoach va Du tu tinh Quàng Ninh On 1ug't chüng nhn tal
Giy chü'ng nhn dàng k' doanh nghip Cong ty C6 phn dàng k' ln du s6 2203000745
ngày 02/01/2007, Giy chüng nhân dàng k doanh nghip COng ty C phn dàng k thay
di On thU' 7 s 5700101002 ngày 05/12/2019.
Ngành ngh kinh doanh và hoat dng chinh:
Hot dng chinh cOa COng ty là:
- Khai thác và thu gom than cU'ng;
- Khai thác qung sat;
- Sn xut dO uông khOng c6n, nu'âc khoáng;
- San xut sam, lop cao su, dp và tái ch4 lOp cao su;
- San xuOt các san phm khác tti' cao su;
- SOa chO'a thiOt bi khác;
- Phá dO';
- Vn tài hang hóa duO'ng sat;
- Vn tài hang hóa du'O'ng thOy ni da;
- Kho bài Va lu'u trL'J hang hOa;
- San xuOt Va kinh doanh diên.
Ngoài ía, COng ty khOng CO hoat dng dáng kO nào ngoài chOc nàng kinh doanh dã du'c
dàng k'.
Chu k' san xut, kinh doanh thông thu'ô'ng:
Chu kS' san xuOt, kinh doanh thông thíthng cOa Cong ty du''c thçrc hn trong thai gian
khOng qua 12 tháng.
CAu trüc doanh nghiêp:
COng ty CO trçj sO' ti: phu'O'ng COrn PhU, thành phO COrn Phá, trnh Quàng Ninh, Viêt Nam.
DOn ngày 30 tháng 06 nàm 2020, tOng sO can b nhàn vièn Cong ty là 2.388 ngu&i, trong
do sO can b lành do là 167 ngu&L

Bàn thuyt rn/nh Báo cáo tài chinh gitTia n/en dO là rnt bO phn khOng tàch r&i càa Bào cáo tài chinh
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TAP DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
a chi': Phung Cm PhO, thành phó Cm Phá, ti'nh Quâng Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAt CHINH GICJ'A NIEN DO (Tip theo)
K' tài chinh bt dãu tO' ngày 01/01/2020 và kêt thUc vào ngày 30/06/2020
2

CC)' SO' LAP BAO CÁO TAt CHINH
Chun mu'c k toán và chê do ké toán
Báo cáo tái chInh giO'a niên d du'c lap và trinh bay phCi hQ'p v&i các chuân myc k toán
Viêt Nam, Ch dO k toán doanh nghip ban hành thea Thông tu' so 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 cOa B tài chinh và Thông tu' so 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 cOa B
Tài chinh sO'a di, b6 sung mt s6 diu cOa Thông tu' sO 200/20141TT-BTC ngày
22/12/2014 Hu'o'ng dn ch d ké toán doanh nghip và các quy djnh pháp l' ye tài chInh,
ké toán có lien quan.

3

NAM TAI CHiNH, DN V! TIEN T sU' DUNG TRONG KE TOAN
Nàm tài chInh cOa Cong ty bOt du tO' ngày 01/01 và kt thUc vào ngày 31/12 nàm du'o'ng
Ich.
Baa cáo tài chinh giO'a nien do nay duc lap cha kS' tài chInh bOt dâu tO' ngày 01/01/2020
va kt thOc váa ngày 30/06/2020.
vi tiên t sO' dung trang kO toán là dong Vit Nam (VND).

4

TOM TAT CAC CHINH SACH KE lOAN QUAN TRONG
Các chInh sách k4 taán dâ du'c áp dung trang viOc trinh bay Baa càa tài chInh giCi'a niên
dO nay là nhOt quàn v&i cac chInh sách kO taán dã dLc àp dung dO trinh bay Baa cáa tài
chInh cha nàm tài chinh kOt thOc vao ngày 31 tháng 12 näm 2019 cOa Cong ty.

4.1. LJ'ó'c tinh kO toán
Viêc lap và trinh bay Baa cáo tài chInh giU'a niên d cho k' tài chinh bat däu tO' ngày
01/01/2020 và kOt thOc vào ngày 30/06/2020 cOa Cong ty tuân thO thea các Chun mci'c ké
toán Viêt Nam, chO do kO taán doanh nghip Vit Nam, yêu câu Ban Giám dOc Cong ty
phái CO nhU'ng u'àc tInh va già dnh ánh hu'O'ng dOn sO lieu baa cáo v cong n, tãi san và
vic trinh bay các khoOn cong n va tài sOn tim tang ti ngày kOt thOc k' tài chinh cOng
nhu' cac sO lieu baa cáo v0 doanh thu và chi phi trang suOt kS' tài chInh. KOt quO ho?t dng
kinh doanh giU'a niên dQ thu'c tO cO thO khác v&i các u'&c tinh, giO dinh dat ra.
4.2. Tin và các khoOn tu'o'ng du'o'ng tin
Tiën baa gOm tièn mt ti qu9, các khoOn tiOn gO'i ngân hang (khOng kS' han).
Các khoOn tu'oig du'ng tiOn là các khoOn dOu tu' ngOn h?n cO th&i hn thu hôi hoc dáo
han khOng qua 3 tháng cO khO nàng chuyên dOi thành mt lu'ng tiën xác dlnh Va khOng cô
rOi ra trang chuyOn dOi thành tiOn kO tO' ngày mua khoOn dOu tu' do t6i th&i diOm baa cáo.
4.3. Nc' phOi thu
Càc khoOn phOi thu trinh bay trang Baa cáo tái chinh giu'a niên d thea giá trl ghi sO phOi
thu tO' khách hang cOa Cong ty vá các khoOn phOi thu khác cng vO'i dcv phOng nç' phOi thu
khO dôi. Tai thai diem baa cáo, nêu:
Bàn (huyét rn/nh Báo cáo tài chInh gicra n/en dO là mOt bO phan khOng tách r&i càa Báo cáo tài chInh
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TP DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
Dia chf: Phuäng Cm PhO, thành ph6 Cm Phà, tfnh Quàng Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH GIU'A NIEN DO (Tiep theo)
K' tài chinh bat dâu tü' ngày 01/01/2020 và kt thOc vào ngày 30/06/2020
Khoàn phài thu có thOl gian thu hi hoàc thanh toán du'ài 1 nãm (hoc trong mt chu k'
san xut kinh doanh) duc phàn loai là Tài san ngãn h?n;
- Khoàn phài thu cO th&i gian thu hôi hoc thanh toán trên 1 nãm (hoc nhiu hon mt
chu k' san xut kinh doanh) du'c phân lo?i là Tài san dài hn;
Du' phong n phài thu khO dOi th hiên phn già trl dy kin bj tn that do càc khoân phài
thu khOng du'cc khách hang thanh toán phát sinh di v&i s6 du' càc khoàn phài thu vào
ngày k4t thUc k' tài chinh.
Du' phOng n' phài thu khO dOi thi'oc trich 1p cho nhQ'ng khoàn phài thu 5a qua hn thanh
toàn to' sàu thàng tr& len hoc các khoàn phài thu ma khách n khO cO khà nàng thanh
toàn do b thanh lv', phá san hay càc khO khàn tu'ong tçi' (khOng bao gm nhu'ng khách
hang da qua hn trOn nhu'ng dang tin hành thanh toán hoäc CO cam kêt thanh toàn trong
thO gian tO).
4.4. Hang ton kho
Hang tn kho du'o'c th hin là giá thp ho'n giO'a gia g6c va gia trj thun cO th thci'c hin
du'c cOa hang ton kho.
Giá góc hang thn kho bao gm chi phi mua, ch bin và các chi phi lien quan trçrc tip
khác phát sinh d4 cO du'c hang tn kho da dim và trng thai sn sang sO' dyng.
Giá tn thun có th thrc hiên du'oc cOa hang tn kho là già bàn u'àc tinh cUa hang tn kho
trong k' san xut, kinh doanh blnh thu'&ng trCr chi phi u'O'c tinh d hoàn thành san phm và
chi phi u'&c tinh cn thiêt cho viêc tiêu thy chOng.
Cong ty áp dung phu'o'ng phàp kê khai thu'&ng xuyên d4 hch toán hang tn kho v&i gia trj
du'ac xàc dinh theo nhu' sau:
Nguyen vt lieu

Cia dich danh

Thành phm tn kho và Giá v6n nguyen vt lieu và chi phi nhàn cong trci'c ti4p
chi phi SXKD d& dang cong chi phi san xut chung theo dnh mO'c hot dng binh
than
thu'o'ng.
Du' phOng giàm giá hang tn kho du'c trich 1p cho các vat tu', hang hOa tin kho cO giá
g6c lón ho'n giá trj thun cO th thçi'c hiên du'o'c theo quy dnh ti Chun mu'c k toán Vit
Nam s6 02 "Hang tn kho" và Thông tu' s6 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 cOa B Tài
chinh hu'O'ng dn vic trich lap và xO' l' các khoàn du' phOng giàm giá hang ton kho, t6n
tht các khoàn du tu', no' phài thu khO dOi va bào hành san phm, hang hOa, dich vy, cong
trinh xày dy'ng tal doanh nghip.
4.5. Tái san cô dinh và khâu hao tài san cô dinh
Tài san c dnh du'c phàn ánh thea nguyen già và giá tr hao mon 1u9 ké.

Bàn thuyéf rn/nh Báo cáo tài chinh giCi'a n/en

là mt b phn khong fách r&i cQa Báo cáo (àì chInh
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TP oOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN THAN CQC SAU - VNACOMIN
Da chr: Phu'&ng Cm Phü, thành ph Cm Ph& tinh Qung Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAt CHINH GIU'A NIEN oQ (Tip theo)
K' tài chFnh bat dâu to' ngày 01/01/2020 và kêt thOc vào ngày 30/06/2020
4.5.1 Tài san c6 dinh hU'u hInh
Nguyen giá tãi san c6 dinh hO'u hInh bao gm giá mua và nhQ'ng chi phi có lien quan trgi'c
ti4p dn viêc &Fa tài san vào trng thai sn sang sO' dung. Nguyen giá tài sOn Co dlnh hO'u
hInh do tu' lam, tu' xày du'ng baa gm chi phi xáy dçrng, chi phi sOn xuOt thçrc tO phát sinh
cong chi phi lOp dt Va chy thO'. Các chi phi nang cOp tài sOn cO djnh hO'u hlnh du'c vOn
hOa, ghi tang nguyen giá tài sOn c6 dinh; các chi phi bOo tn, sO'a chO'a du'c tinh vào két
quO hoat dng kinh doanh trang k9. Khi tài sOn cO dinh hO'u hInh du'Q'c bàn hay thanh 9,
nguyen giá va giá trj hao mon lOy kO drc xóa sO và bat k9 các khoOn iãi 6 nào phàt sinh
do thanh 9 tài sOn cO dlnh hO'u hinh du duc hach toán vàa kOt quO ho?t dng kinh
doanh.
KhOu hao TSCD hU'u hinh du'cc tInh thea phLFo'ng pháp du'ô'ng thOng, ap dvng cho tOt cO
cac tài san thea tç' i duc tinh toàn dO phàn bO nguyen giá trong suOt thO gian uO'c tInh
sO' dyng và phO hp vài hu'O'ng dn tai Thông tu' 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 cOa B
Tài chInh vO vic hu'&ng dn ChO dO quOn 9, sO' dyng và trich khOu hao tài sOn cO dlnh;
Thông tu' sO 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 sO'a dOl, bO sung mt sO diu cOa Thông
tu' sO 45/20131TT-BTC; Thông tu' sO 28/2017/TT-BTC ngày 12/04/2017 sO'a d61, bO sung
mt sO diêu cOa Thông tu' sO 45/2013/TT-BTC va Thông tu' sO 147/20161TT-BTC ngày
13/10/2016.
Th&i gian tnich khOu hao tài sOn c0 djnh hO'u hinh cOa cong ty nhu' sau:
- Nhà cO'a, vat kiên trOc:

05 - 25 nãm

May mOc, thiOt bj:

05 - 10 nàm

Phu'ang tin van tOl:

06 - 10 nàm

Thiêt bi, dyng cu quOn 9:

03 - 10 näm

TSCD hO'u hlnh khàc:

06 - 07 nãm

Trong k9 tài chinh bOt dOu tO' ngày 01/01/2020 và kOt thOc vào ngày 30/06/2020, Cong ty
thu'c hiën trIch khOu hao nhanh dOi vài TSCD hO'u hInh ià may môc, thiOt b!; phung tin
vn tài và dyng ci quOn 19 v&i hO sO trich khOu hao nhanh là 2 IOn. LYO'c tinh sO chi phi ghi
nhOn trong 06 tháng dOu nàm 2020 tang them so vài mO'c trich thông thu'O'ng là
44.298.572.617 dong.
4.5.2. Tài san c6 cinh vô hInh
Nguyen giá tài sOn cO dinh vO hInh baa gOm giá mua Va các chi phi tryc flOp liOn quan den
viOc chuOn hi dO du'a tài sOn vào trng thai sn sang sO' dung. Các chi phi nang cOp tài sOn
du'Q'c vOn hóa vaa nguyen giá tài sOn cO djnh; các chi phi khác du'c tInh vàa kOt qua hot
dng kinh doanh trong k9. Khi tài sOn cO djnh vO hInh du'c bàn hay thanh 19, nguyen giá
vO g ia trj hao mon lOy kO du'o'c xOa sO và bOt ki các khoOn lài 16 nào phát sinh do thanh 9
tài sOn cO d!nh hO'u hinh déu du'c hach toãn vào kOt quO hot dOng kinh doanh.
KhOu hao TSCD vô hlnh du'c tinh thea phu'ng phap du'O'ng thOng, áp dyng cho tOt cO
càc tâi sOn thea t9 l du'c tinh toàn dO phán bO nguyen giá trong suOt thai gian u'O'c tinh
sO' dung va phO hp vO'i hu'àng dn tai Thông tu' 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 cOa B

Bàn thuyt rn/nh Báo cáo tá/ chinh giQ'a niên dO là môt bO phn khong tách r&/ cUa Bào cáo tài chInh
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TAP DOAN CONG NGHIP THAN - KHQANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
Da chi: Phung Cm PhU, thành phó Cm Phã, tinh Quàng Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAt CHIN H GRJ'A NIEN DQ (Tiep theo)
KS' tài chinh bat dàu tü' ngày 01/01/2020 Va kêt thüc vao ngày 30/06/2020
Tài chinh ye vic hu'&ng dn Ché d quàn IS', sü' dung Va trIch khu hao tài san c6 dinh;
Thông tu' sO 147/20161TT-BTC ngày 13/10/2016 sa dOi, bô sung mt sO dlëu cOa Thông
tu s6 45/201311T-BTC; Thông tu' s 28/20171TT-BTC ngày 12/04/2017 sO'a d61, b sung
mt s6 diu cOa Thông tu' s6 45/2013/TT-BTC và Thông tu' s 147/2016/TT-BTC ngày
13/10/2016.
- Phn mm may tinh:

5 nãm

4.6. Chi phi xây d'ng co bàn d& dang
Chi phi xây dgrng cc bàn d& dang bao gm cac khoàn chi phi du tu' hinh thành tài san cô
dnh (chi phi mua sm tài san c dlnh, du tu' xày dung cc bàn) và chi phi sCi'a chO'a tài
san c dinh cOn chu'a hoàn thành tai ngày két thOc k5' tài chinh. Chi phi xáy dçrng co bàn
du'c ghi nhn theo giá g6c. Tài san sau khi két thOc qua trinh du tu' sé dUQC trich khu
hao giOng nhu' cáo tài san c6 dinh khác, bat dâu tt khi tài san du'c du'a vào sO' dyng.
Theo quy djnh ye quàn IS' du tu' xáy dung cOa Nhà nu'&c, các cong trinh xây dgi'ng c bàn
hoàn thành và mua sm may mOc, thit bi hoàn thành cn du''c cac ccv quan cO thãm
quyn v quàn IS' du tu' phé duyOt. Do do, giá trj cu61 cOng v các cong trinh xây dyng ccv
bàn và mua sm may mOo thit bi nay sé phy thuc váo phê duyt cOa ccv quan CO thm
quyên.
4.7. Các khoàn dâu tu' tài chInh
Các khoàn du tu' tài chinh du'cyc k4 toán theo phu'o'ng pháp giá g6c. COng ty chi hch
toán váo thu nhp trén báo cáo két qua hoat dng kinh doanh khoàn du'c chia tO' Ii
nhuän thun Iu9 k4 cOa ben nhn du tu' phát sinh sau ngáy du tu'. Càc khoàn khác ma
Cong ty nhân duo'c ngoài 1p'i nhun du'c chia du'o'c coi là phn thu hi các khoàn dàu tu'
va du'c ghi nhn là khoàn giàm trO' già gc khoàn du tu'.
Các khoàn dCu tu' tài chinh tai thO'i dêm báo cáo, nOu:
CO th&i hn thu hi hoc dáo han không qua o ngày k tO' ngày mua khoàn du tu'
dO durc coi là "tu'cvng du'o'ng tin";
CO thai h?n thu hi v6n tO' 01 nàm tr xuóng (hoc trong mt chu kS' san xut kinh
doanh) dU'C phàn loi l Tai san ngn hn;
CO th&i han thu hi v6n trên 01 nãm (hoäc trén môt chu kS' san xut kinh doanh)
du'o'c phan o?i là Tài san dài hn.
Các khoàn du tu' dài han khàc bao gm các khoàn du tu' CO phiu, gOp yn vào các dcvn
vi khác vO'i tS' lé nhO hcvn 20% v6n diu lé cOa cong ty nhn däu tu', cáo khoàn cho vay vá
dâu tu' dài hn khác. Các khoàn däu tu' nay du'c phàn ánh theo giá gOc.
D' phOng giàm già du tu' du'c lap váo thO di&m cu6i kS' täi chinh l s6 chênh Ich giG'a
giá góc cCia các khoán du tu' du'ac hch toán trën s6 k toán l&n hcvn giá trl thl tru'&ng cUa
chUng tai thO di4m lap du' phOng. Viêc trich 1p yà hoàn nhp cáo khoàn di' phOng giàm
giá du tu' du'o'c thy'c hiên theo Thông tu' s6 48/20191TT-BTC ngày 08/08/2019 cOa B Tài
chinh hu'O'ng dn vic trich 1p và xO' IS' cáo khoàn dci' phOng giàm giá hang tn kho, t6n
tht cáo khoàn du tu', n phài thu khO dOi va bào hành san phm, hang hOa, dich yu, cong
trinh xày du'ng t?i doanh nghiêp.
Bàn thuyét rn/nh Báo cáo tái chmnh giQ'a n/en d là môt b phn khOng tách r&i cQa Báo cáo tái chinh
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TP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TY CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
Dja chf: Phu'&ng Cm PhO, thành phó Cam Phà, tinh Quàng Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN DO (Tiêp theo)
K' tài chinh bat dâu tO' ngày 01/01/2020 Va két thOc vào ngày 30/06/2020
Ch(1vng khoán kinh doanh
Chii'ng khoán kinh doanh là cac khoàn chO'ng khoán du'c COng ty nm giu' vO'i mçjc dkh
kinh doanh. ChCvng khoán kinh doanh du'c ghi nhn bt du tO' ngày COng ty có quyên s&
hCi'u và du'c xác dnh giá trj ban du theo giá trj hc'p I cOa các khoàn thanh toán t?i thO
d14m giao djch phát sinh cong các chi phi lien quan dn giao dch mua chO'ng khoán kinh
doanh.
Ti các k' k4 toán tip theo, cac khoán du tu' chU'ng khoán du'o'c xác dlnh theo giá g6c trO'
các khoàn giàm giá chi.:i'ng khoán kinh doanh.
Dcl' phong giàm giá chO'ng khoán kinh doanh duc trich 1p theo các quy djnh ké toán hiên
hành.
4.8. Chi phi trá tru'á'c
Chi phi trà tru'c bao gm cOng cv dyng cy, già tr cOa các tài san khOng cO dii tiêu chun
là TSCD (cO gia tn nhO hn 30 triêu dng), phi bào him may mOc thi4t bi, phi cp quyn
khai thàc khoáng san, chi phi sO'a chU'a l&n tài san c6 dnh và các khoán chi phi trà tru'c
dài hn Va ngn han khàc. Chi phi trà tru'àc Se du'c phän b6 dn vào chi phi san xut kinh
doanh trong thO gian ho'p l' kë tO' khi phàt sinh.
4.9. Nc' phài trà
Các khoán phài trà tninh bay trong Baa cáo tài chinh theo già trl ghi s6 phài trà tO' nhà cung
cp cOa Cong ty và cac khoàn phài trá khác và du'c chi tiêt cho tO'ng doi tu'ç'ng phài tra.
Tai th&i diem baa cáo, nêu:
- Khoàn phài trà cO tho'i hn thanh toán du'O 1 nàm (hoc trong mt chu k' san xut kinh
doanh) du'c phán loai là ngn han;
- Khoàn phài trà có thO'i han thanh toán trén 1 nàm (hoc nhiu hn mt chu k' san xuät
kinh doanh) du'o'c phân lo?i là dài hn;
4.10. Chi phi di vay và von hoá các khoàn chi phi di vay
Chi phi di vay bao gm các khoàn lãi tin vay, cac khoàn chi phi khác phát sinh lien quan
ta'i qua tnInh lam thO tyc vay du'c ghi nhän vao chi phi hot dng tài chinh trong k' trO'
tru'O'ng hQ'p các khoan chi phi di vay dO du'c tinh vào (vOn hóa) giá tr tài san do cO lien
quan tryc ti4p d4n viêc du tu' xáy dçi'ng, mua sm tài san hoäc san xut các tái san dO'
dang khi cO dO diu kin vn hOa theo quy djnh ti chun mçl'c chi phi di vay.
Viêc v6n hOa chi phi di vay sé du'c tam ngO'ng lai trong các giai doan ma qua trinh du tu'
xày du'ng hoäc san xut tài sOn dO' dang b gián don, trO' khi su' gián doan dO là can thiêt
Va sO chm dCi't khi cac hoat dng chO yu cri thit cho viOc churt bi du'a tài san d& dang
vao sO' dung hoc bàn ra dã hoàn thành. Chi phi di vay phát sinh sau dO sO du'c ghi nhn
là chi phi hoat dng kinh doanh trong k' tài chinh.
Chi phi di vay du'o'c v6n hOa trong k' tài chinh khOng du'ci'c vu'ç't qua t6ng s6 chi phi di vay
phát sinh trong k' tài chinh. Các khoOn lãi tiën vay Va khoOn phän bô chit khOu hoc phy

Bàn thuyét rn/nh Báo cáo tài chInh gicra n/en dO là mOt bO phn khong tách r&i cQa Báo cáo tái chinh
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TAP OAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
Dia chi: PhuO'ng Cam PhO, thành ph6 Cm Ph, tJnh Qung Ninh
BAN THUYET MINH SÃO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN oQ (Tip theo)
K' tài chinh bt dâu tt:j' ngáy 01/01/2020 và két thOc vâo ngày 30/06/2020
tri du'o'c v6n hóa trong tO'ng nám khOng vu'o't qua s6 Iãi vay thuc té phát sinh va s6 phán
bö cht khu hoc phy trOi trong k' tài chinh dO.
4.11. Chi phi phài trá
Chi phi phai trá bao gm giá tn các khoán chi phi dã du'ç'c tinh vao chi phi ho?t dng kinh
doanh trong kS' tái chinh, nhu'ng chu'a du'ç'c thgrc chi vào thô'i dim k4t thOc kS' tài chinh,
bao gm chi phi Iãi vay; chi phi thuê ngoài van chuyn, b6c xOc, sang tuyên và phi sO' dung
thu'ong hiu Vinacomin. Khi cac chi phi do phát sinh thu'c t, nêu cO chênh léch v&i so dã
trich, k& toán tin hành ghi b sung hoãc ghi giOm chi phi tu'ng U'ng v&i phn chënh Ich.
4.12. Dy' phông phài trà
Nguyen tc ghi nhn dci' phOng phai tra: Dy' phông phOi trO duc ghi nhn khi thoa man
cac dieu kiên sau:
- Doanh nghiêp cO nghTa vu na hin tai (nghia vu pháp I' hoäc nghTa vy lien dO) do két
qua tO' môt si' kin dã xay ra;
- Su' giOm sOt v nhCng Ii ich kinh t cO the xay ra dn den vic yêu câu phai thanh toán
nghia vu nç; Va
- Du'a ra du'ac mt u'c tinh dáng tin cy ye giá tr cOa nghia vu n dO.
Khoan di' phong phOi trO du'cyc lap tai thO dim lap Báo cáo tài chinh giO'a nién d.
Tru'ng hap s dy' phong phOi tra cn 1p & k' ké toán nay ln hn s6 du' phOng phài trO
dã 1p 6' k' k toán tru'6'c chu'a sO' dung ht thi s chênh Ich du'qc ghi nhán vào chi phi
san xut, kinh doanh cOa k' k toán do. Tru'O'ng hp s6 dy' phong phái trO lap 6' k' ké toán
nay nhO ho'n s du' phOng phOi trá dã lap 6' k' k4 toán tru'&c chu'a sO' dung hét thl s6
chênh léch phâi du'ac hoàn nhp ghi giám chi phi san xuOt, kinh doanh cOa k' kO toán dO.
Dy' phông phOi tra cOa Cong ty bao gm chi phi sO'a chca lO'n tái sOn c6 djnh, chi phi tp
trung dã hinh thành tái sOn c6 dinh va các khoOn dci' phong phOi trO khác.
4.13. VOn chOsO'hO'u
Theo GiOy chO'ng nhn dang k kinh doanh và dàng k' thus s6 5700101002 diu chinh Ian
7 do SO' Ké hoach Va Du tu' tinh QuOng Ninh cp ngày ngày 05 tháng 12 näm 2019, vá
cho den ngày kêtthOc k' tài chinh, các c6 dOng dã gop v6n c phn váo Cong ty nhu' sau:
Von dièu lé
Nhà dAu tu'

Theo GCNKD
(VND)

100%

324.961.050.000

COc c6 dOng khOc
Cong

0/

211.224.690.000

Tp doàn Cong nghip Than - Khoáng
sOn ViOt Nam

Von thy'c gop
(VND)

113736.360.000
324.961.050.000

324.961.050.000

Bàn lhuyét minh Báo cáo tài chmnh gi&a n/en dO là mt b phan khong tách rO'i cOa Báo cáo tài chInh
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TY CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
Da chi: PhuO'ng Cam Phô, thành ph Cm Phi, tJnh Qung Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN DO (Tiep theo)
K' tài chinh bat dâu tU' ngày 01/01/2020 và két thüc vào ngày 30/06/2020
Lo nhuãn sau thu4 thu nhàp daanh nghip CO th chia cho cac ben gOp vn sau khi du''c
thông qua bO'i Nghi quy4t cuOc hop Dai hôi dng c dOng. c6 tO'c duc chia tO' Ii nhun
chu'a phân ph61 dçra trên t I gop vn cOa tO'ng c dông.
4.14. Doanhthu:
Doanh thu du'c ghi nhãn khi k4t qu giao dich du'c xác djnh mt cách dáng tin cy Va
COng ty cO khà nàng thu du'c Io Ich kinh t tO' giao djch nay.
(i)

Doanh thu bàn hang du'o ghi nhân khi phn I&n rOi 10 và Ii ich gãn lien vO quyên
s& hO'u hang hOa dã du'Q'c chuyn giao cho ngu'&i mua và hang hOa dã du'ç'c giao
cho ngu'o'i mua và dc chp nhn cOa khách hang.

(ii)

Doanh thu cung cp dlch vu thc ghi nhn khi phän Ian rOl ía và Ii ich dã thc
chuyn giao cho khàch hang, dich vu a dii'c cung cp và du'c khàch hang chp
nhân.

(iii)

Doanh thu hoat dong tài chinh bao gm doanh thu phàt sinh tO' Iäi tin gO'i và al tiên
k quç', k' cu'c. Lãi tin gO'i, lãi tin vay du'c xác dnh trén c sO dOn tich, du'o'c
xàc dinh trên s6 dii' càc khon tin gO'i va Iãi suât áp dcing.

(iv)

Lãi tO' càc khon du tu' thi'a'c ghi nhn khi Cong ty Co quyn nhn khoán Iãi.

4.15. GIá von hang ban
Già v6n hang bàn du''c ghi nhn phO hop v&i doanh thu bàn hang và cung cap dlch vçi và
dam bOo nguyen tc then trçng.
Cia vn hang bàn cOa Cong ty baa gm giá v6n cOa hot dng sOn xut kinh doanh than,
già v6n cung cp djch vçi.
4.16. Chi phi ho?t dQng tài chInh
Chi phi hoat dng tài chInh cOa Cong ty baa gm càc khoOn chi phi Iãi tin vay, chi phi
trIch IpI hoàn nhp dci' phOng giOm giá khoOn du tu' tài chinh ngn hn. Trong dO chi phi
Iãi tin vay gm Iãi vay phOi trO trong k' cOa càc khoOn vay ngn hn và dài h?n cOa COng
ty.
4.17. Thuè
Thud Giá trj gia tang (GTGT,):
Hang boa, dich vu do Cong ty sOn xut vá cung cp chlu các mCrc thu suät thuë GTGT
nhu' sau:
Càc sOn phâm than:

10%

-

Cung CP dch vy:

10%

-

Nu'O'c dOng chai:

10%

Thuex Thu nhp Doanh nghip (TNDN):
Thu nhâp chiu thus du'c tinh du'a trOn kt quO ho?t dng trong k' và diu chinh cho càc
khoOn chi phi không du''c chp nhân là chi phi hp , ho'p I cho mcic dich tinh thu.

Bàn thuyext minh Báo cáo tái chInh gicra n/en dO là môt b phn khOng tách r&i cOa Baa cáo tài chinh
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TY CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
DIa chr: PhLäng Cm PhU, thành phó Cm Phà, tinh Qung Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAJ CHiNH GIcJ'A NIEN DO (Tip theo)
K' tài chinh bat dâu tO' ngày 01/01/2020 và két thOc vào ngày 30/06/2020
Thu4 sut thuê TNDN trong näm cOa Cong ty: 20%
Chi phi thu thu nhp doanh nghiep ("TNDN") trong k' là chi phi thu4 thu nhp hin hành.
Thu4 thu nhâp hièn hành là khoàn thuë du'o'c tinh dçra trên thu nhp chu thus trong nàm
v&i thuê sut áp thing trong näm tài chinh. Thu nhp chu thus chênh ch so vO'i Ji nhun
k4 toán là do diu chinh cac khoân chênh tech tm th&i giO'a k4 toán thu4 Va kê toán tài
chinh cOng nhu' diéu chrnh cäc khoàn thu nhp hay chi phi khOng phài chiu thu hay khOng
duo'c khu trO'.
Các /0?! thud khác: theo quy dlnh hien hành cOa Viet Nam.
4.18. Cong cy tài chInh
Ghi nhân ban du:
Tat san tài chinh: T?i ngày ghi nhn ban du, tài san tài chInh du'c ghi nhn theo giá gôc
cong cac chi phi giao dlch có lien quan trçi'c tiép d4n vic mua sm tài san tài chInh dO. Tài
san tài chinh cOa Cong ty bao gm tin, các khoàn tu'o'ng du'ng tiên, các khoàn phài thu
khách hang, phài thu khác, cac khoàn k' qu9, các khoan dâu tu' tài chinh và các cong cy
tat chInh phái sinh.
Cong n tài chinh: Ti ngày ghi nhn ban du, cOng n tài chInh duc ghi nhn theo già
gc cong cãc chi phi giao djch cô lien quan tru'c ti&p d4n vic phât hành cong n tat chinh
dO. COng n tài chinh cOa COng ty bao gm các khoán phài trà ngu'O'i bàn, phài trâ khác,
cac khoàn chi phi phai trà, cac khoàn n thué tài chInh, cãc khoàn vay Va cOng cy tài chinh
phái sinh.
Dánh giá Iai sau Ian ghi nhn ban dâu:
Hiên tai, chu'a cO quy dinh v dành già Ii cong cy tài chinh sau ghi nhn ban du.
4.19. Các ben lien quan
Vic trinh bay m6i quan h v&i cac ben lien quan và càc giao dlch giO'a doanh nghip vOi
cac ben lien quan dic thi'c hiên theo Chun my'c K toán Vit Nam so 26 "ThOng tin ye
các ben lien quan" du''c ban hành và cOng bó theo QuyOt dlnh so 234/20031QD-BTC ngay
31 thang 12 nãm 2003 cOa B tru'ng B Tài chinh và Thông tu' 161/20071TT-BTC "Hu'àng
dn thrc hiên mu'O sáu (16) Chun mu'c k toán ban hành thea Quyt dlnh s
149/2001/QD-BTC ngày 31/12/2001, Quyt dlnh sO 165!2002/QD-BTC ngày 31/12/2002 Va
Quyt djnh so 234/2003IQQD-BTC ngày 30/12/2003 cOa B tru'ng B Tài chInh" ban
hành ngày 31/12/2007, cy the:
Các ben lien quan duc coi là lien quan n4u mt ben CO khá nãng kim soát hoc cO ành
hu'&ng dáng k d6i vO'i ben kia trong vic ra quyt dnh các chinh sách tâi chInh va ho?t
dOng. Càc tru'äng hp du'c coi là ben lien quan: Các doanh nghip - k4 cà cong ty m,
cong ty con, cOng ty lien kt - các cá nhàn, tr'c tip hay gián ti4p qua mt hoc nhiu trung
gian, cO quyn ki4m soát Cong ty hoäc chu su' kiOm soát cOa Cong ty, hoc cOng chung
kim soát vài Cong ty. Các ben lien kt, các cá nhan nào tn,ic tip hoãc gián tip nm
quyên biêu quyet cOa Cong ty ma cO Onh hu'&ng dáng ké di vó Cong ty, nhO'ng chO'c
Bàn thuyt rn/nh Báo cáo tài chInh gina n/en do là môt bO phn khOng tách r&i ci'a Bào cáo tài chinh
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OAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN THAN COO SAU - VINACOMIN
Dja chi': Phu'äng Cm PhCi, thành ph Cm Phà, tinh Quàng Ninh

ThP

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAt CHINH GIU'A NIEN 00 (Tip theo)
K' tài chmnh bat dâu tO' ngày 01/01/2020 và kët thOc vào ngày 30/06/2020
tràch quàn l' chO chôt nhu' T6ng giám d6c, vien chU'c cOa Cong ty, nhcvng thành vien than
can trong gia dinh cOa các cà nhàn hoäc cac ben lien kt nay hoc nhCing Cong ty lien kët
vo'i càc cà nhân nay cOng duc gi là ben lien quan.
Trong vic xem xét m61 quan he cOa tO'ng ben lien quan, bàn cht cOa m6i quan h du'c
chU ' chU' khong phài là hlnh thO'c pháp l.
4.20. Lãi co' bàn trén cô phieu
Lãi c bàn trën cô phiêu dói v&i cac c6 phiêu ph6 thông du''c tInh bng cách chia lqi
nhuân hoc l thuc v C6 dông s& hO'u c6 phi6u ph6 thông sau khi trO' di s6 trIch 1p qu9
khen thtthng, phOc IQ'i v&i s6 lu'p'ng binh quàn gia quyn c6 ph16u ph6 thông lu'u hành
trong ks'.
Lãi suy giàm trên c6 phi6u duc XaC dnh bng vic du chinh l'i nhun hoc 16 thuc ye
c6 ông s& hO'u c6 phi6u ph6 thông và s6 lu'ng bInh quàn gia quyn c6 phiêu ph6 thông
dang lu'u hành do ành hu&ng cOa các c6 phi6u ph6 thông cô tim nàng suy giàm bao g6m
trái phiêu chuy6n d6i và quy6n chçn Co phiêu.

Bàn thuyét rn/nh Báo cáo tài chInh g/Q'a n/en do là môt bO phn khOng tách r&i càa Báo cáo tà/ chfnh
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TP DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TY CO PHAN THAN CQC SAU - VINACOMIN
Da chf: Phu&ng Cm Phü, thành ph Cm Phà, tinh Qung Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN oQ (Ti&p theo)
K' tál chinh bt dáu tO' ngày 01/01/2020 và kêt thOc vào ngày 30/06/2020
5

THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRiNH BAY TRONG BANG CAN DO! KE
TOAN

5.1

Tiên
30/0612020
(VND)
Tin mtt qu9

(I)

727.402.316

84.751.601

Tn gO'i ngãn hang khOng ki h?n

(ii)

2.889.036.472

754.024.787

3.616.438.788

838.776.388

Cong

(I)

01/01/2020
(VND)

S6 dii' tin mt tl qu9 vào ngày 30/06/2020 bao gOm:
Nguyen t
Döng Vit Nam
Cong

(ii) s6 du' tin gO'i ngân hang tal ngây 30/06/2020 baa gOm:
Nguyen t

VND

Ngoi t
Dng Vit Nam

2.889.036.472

Ngân hOng TMCP Cong thu'ng
Viêt Nam - Chi nhOnh Cm Ph

1.692.229.296

NgOn hang TMCP Du tu' vO Phát
trin Viêt Nam - PGD Cm Ph

157.006.799

Ngan hang TMCP Ngai thiia'ng
Viêt Nam - Chi nhOnh QuOng Ninh

285.723.141

NgOn hang TMCP Qu6c t Vit
Nam - Chi nhanh Cm PhO

363.686.786

Ngân hang TMCP Sal Gôn - Ha Ni
- Chi nhánh Qung Ninh

84.397.989

NgOn hang TMCP PhOt Triën
Thanh phO H ChI Minh - CN
Qung Ninh

104.349.834

NgOn hang TMCP QuOn di - Chi
nhOnh Quàng Ninh

201.642.627

Cong

2.889.036.472

Bàn thuyét rn/nh Báo cáo tái chInh gina n/en d là mt b phn khOng tách rO'i cQa Báo cáo fài chinh
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TAP DOAN CONG NGHP THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TY CO PHAN THAN CQC SAU - VINACOMIN
Dia ch: Phu'ô'ng Cm Phü, thành phó Cm Ph, tinh Qung Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GlQ'A NIEN DO (Tip theo)
K' tài chinh bt du tO' ngày 01/0112020 và két thOc vào ngày 30/06/2020
5.2

Các khoãn du tu' tài chInh
30/06/2020
(VND)
Giá gôc

01/01/2020
(VND)

Giã trl hgp I

Giá göc

Giá tn ho'p ly

Dy' phông

-

43.598.000.000

33.496.343.400

(10.101.656.600)

-

43.598.000.000

33.496.343.400

(10.101.656.600)

Dv' phông

Chü'ng khoán kinh doanh
Cong ty C6 phn Nhiêt diên
Cm Phà-TKV
Ben lien quan:
Cong ty C phn Nhit din
CmPhà-TKV

•Ban thuyét minh Báo cáo tái chInh gifi'a nién dO là mt bO phân khOng tách r&i cUa Báo cáo fài chInh
-rn'
-
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
DIa chi': Phu'ong Cm PhO, thành phó Cm Ph, tTnh Quâng Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAt CHINH GILI'A MEN DO (Tiep theo)
KS' tài chInh bat dáu tO' ngày 01/01/2020 và két thUc vào ngày 30/06/2020
5.3

Phài thu khách hang
30/06/2020
(VND)
a.

b.

01/01/2020

(VND)

Phãi thu cOa khách hang ngAn hn

73.530.643.536

Cong ty Tuyën than Ca Ong - TKV

73.254.025.017

306.382.719.251

COng ty Kho vn và Cng Cm PhO Vinacomin

77.818.011

306.315.200.155

Các khon phâ thu khàch hang khác

198.800.508

67.519.096

73.530.643.536

306.382.719.251

Phài thu cOa khách hang dà hn
Cong

Phi thu khách hang là các ben liOn quan chi tit xem Phçi lcjc 02.
5.4

Phài thu khác

01/01/2020
(VND)

30/06/2020
(VND)
Giá tn
a.

b.

D'
phông

Giã tn

Ngàn hn

3.257.988.935

Phei thu ngu'O lao dng

2.295.325.190

-

642.055.769

PhOl thu TKV

217.745.231

-

11.612.130.670

Phàithukhàc

744.918.514

-

702.444.620

12.956.631.059

42.142.030.275

Dài han

48.489.104.147

K5' qu9 mOi trung tai qu9
Bâo v mOl tru&ng t/nh
QuOng Ninh

42.799.359.840

-

37.159.843.000

5.689.744.307

-

4.982.187.275

Phái thu tin al kS' qu9
CQng

Du'
phông

51.747.093.082

55.098.661.334

PhOi thu khác là cãc ben liOn quan chi tit xem Phçi km 02.

Bàn thuyt rn/nh Báo cáo tái chInh gicra n/On d /a rn(t b phn khOng tách r&i cOa Báo cáo tái chInh
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TY CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
Dia chi: Phu&ng Cm Phü, thành ph Cm Phà, trnh Quàng Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN DO (Tip theo)
K' tài chinh bat dáu tii' ngày 01/01/2020 và két thUc vào ngày 30/06/2020
5.5 Hang tn kho
01/01/2020
(VND)

30/06/2020
(VND)

16.425.805.722

-

19.650.344.925

183.441.196

-

88.520.196

Chi phi san xut kirih
doanh d& dang

547.251.104.676

-

312.691.922.280

Thành phm

163.246.148.432

-

71 .273.729.368

Cong

727.106.500.026

-

403.704.516.769

Nguyen Iiu, vt Iiu
Congcu,dngcti

5.6

Giá gôc

Dy' phông

Giá gc

Dy' phông

Chi phi xày du'ng co' bàn do' dang
01/01/2020
(VND)

30/06/2020
(VND)
Giá gc
Xây dy'ng co' bàn do' dang

Dy'
phong

Giágôc

Dii'
phông

4.326.503.055

11.356.106.344

Mua sam TSCD
-

Chi phi xây dçrrig cc bàn

s6 dtln

bin

11.356.106.344

-

4.326.503.055

290.000.000

-

290.000.000

Dy an du tu xay du'ng cong
trInh mO than Ccc Say

4.027.193.805

Dy an b6 sung nãng lyc thit b/
phc viii sen xutnãm 2019

6.826.509.572

Các duán khác

4.027.193.805

-

8.114.250

2 12.402.967

1.195.000

11.356.106.344

4.326.503.055

Süa chU'a I&n Tài san c6 dlnh
Cong

Bàn thuyeAt minh Báo cáo tài chinh gina n/en dO là mit bO phn khong tàch r&i ct)a Báo cáo tài chinh
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
Dia chi: Phu'&ng COrn Phü, thành phO COrn Fhâ, tinh Qung Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tiep theo)
K' tài chlnh bt dâu tCv ngày 01/01/2020 và kèt thüc vào ngày 30/06/2020
5.7

Tang giâm tài san cô d!nh hU'u hInh
N ha C ü'a,
vat kiên trüc

May móc, thiOt b!

Phu'o'ng tiri vn tOl

Thit bi, dung cu
quàn I'

TSCD HH khác

VND

VND

VND

VND

VND

Tong ccng
VND

NGUYEN GIA
So du' dOu k'
- Mua trong k'
- Du tu' XDCB hoàn thânh

277.903.673.051

1.181.420.167.943

2.184.320.826.918

18.763.037.453

6.081.288.437
-

-

6.081.288.437

285.855.064

-

285.855.064

(57.532.306.673)

(57.532.306.673)

142.856.033.673

3.805.263.739.038

- Tang khác
- Thanh Iv', nhu'cYng ban
So div cuôi k

278.189.528.115

1.187.501.456.380

2.126.788.520.245

18.763.037.453

142.856.033.673

3.754.098.575.866

SO du' dOu k'
- KhOu haotrongk'

162.855.945.286

1 .046.984.500.65 1

1.745.764.017.088

17.398.064.599

62.632.896.702

3.035.635.424.326

5.774.319.971

22.535.846.139

78.537.488.539

346.731.839

7.141.878.558

114.336.265.046

- Hao mOn trong k'

613.389.396

GIA TRI HAO MON

613.389.396

- Tang khác
- Giàm khác
- Thanh Ii', nhu'cYng ban

(57.532.306.673)

(57.532.306.673)

169.243.654.653

1.069.520.346.790

1.766.769.198.954

17.744.796.438

69.774.775.260

3.093.052.772.095

Tai ngày dOu ki

115.047.727.765

134.435.667.292

438.556.809.830

1.364.972.854

80.223.136.971

769.628.314.712

Ti ngày cuOi ky

108.945.873.462

117.981.109.590

360.019.321.291

1.018.241.015

73.081.258.413

661.045.803.771

S div cuôi k
GIA TR! CON LAI

Trong dO: - Giá tn cOn al cOa Tâi san c6 dinh hu'u hinh dOng d th chOp
- Nguyen giá Tài san cO dlnh hO'u hinh dã khOu hao hët, dang sO' dung
- Nguyen giã cOa Tài san c6 dinh hU'u hlnh chO' thanh I'
Bàn thuyt minh Bao cáo tài chmnh giU'a nien dO là môt bO phan khOng tách r&i cQa Báo cáo tài chInh

661.045.803.771
1.837.492.559.662
498.266.007.628
26

TP DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TY cO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
Da chi': Phu'O'ng Cm PhU, thãnh ph Cm Phà, tinh Qung Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tiep theo)
K' tài chinh bat däu tCi' ngày 01/01/2020 và két thOc vâo ngày 30/06/2020
5.8 Tang giàm tài san c6 dnh vô hInh
Phân mêm
may tInh
VND

TSCD vô hinh
khác
VND

Tong cong
VND

NGUYEN GIA
1.714.833.057

1.714.833.057

1.714.833.057

1.714.833.057

1.316.099.054

1.316.099.054

88.749.582

88.749.582

1.404.848.636

1.404.848.636

Ti ngày dâu k

398.734.003

398.734.003

Ti ngày cuOi ki

309.984.421

309.984.421

S du' du k'
- Mua trong k'
- Tang khác
- Thanh Ii', nhu'çng bàn
S du' cui k'
GIA TRI HAO MON
SO du' dOu k'
- Khu hao trong k'
- Tang khác
- Thanh Is', nhung bàn
S 1 du' cu6i k'
GIA TR! CON LAI

5.9

TRCH
I
VIE

Chi phi trà tru'ó'c
30/06/2020
(VND)
a.

102.093.042.407

COng cu, dvng cci ch& phân bO

1.794.850.845

3.083.231.073

Bào him

1.797.352.417

321.095.145

57.162.876.723

79.386.866.707

Chi phi sO'a chO'a In TSCD

6.086.146.316

6.572.048.965

Chi phi trá truc ngOn h?n khác

2.168.042.5 15

12.729.800.517

314.183.836.206

322.421.812.320

65.775.960.917

67.270.291.458

201.075.217.055

201 .075.2 1 7.055

47.332.658.234

54.076.303.807

383.1 93.1 05.022

424.514.854.727

Chi phi Op chO' phàn bO

b.

01/01/2020
(VND)

69.009.268.816

Ngãn hn

Dài han
Chi phi sO'a chCva In TSCD
TiOn cOp quyên khai thác khoáng san
Các khoan khác
Cong

(c

Bàn thuyét rn/nh Báo cáo táì chmnh g/Ca n/en dO là rnOt b phn khong tách r&i càa Báo cáo fà/ chinh
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
Dia chT: Phu'ng Cm PhO, thành ph Cm Ph, tinh Qung Ninh
BÀN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tiep thea)
K' tài chInh bt du tO' ngày 01/01/2020 Va kt thUc vào ngày 30/06/2020
5.10 Vay và nç' thuê tài chInh
01101/2020
(VND)
Khà nãng trã no'
Giá tr!
a.

b.

Gôc vay ngãn hn
NH TMCP Cong thu'o'ng Viêt Nam Chi nhánh Cam Ph
NH TMCP Quàn di - ON Qung Ninh
NH TMCP 0u6c t Viêt Nam - Chi
nhánh Cam Phà
NH TMCP Du tu' và Phát trn Viêt
Nam - Chi nhánh Cm Ph
G6c vay dài hn

247.404.046.048 247.404.046.048
98.837.601.928 98.837.601.928

Tang trong ki

30/06/2020
(VND)

Giàm trong k'
Giâ tn

Khà nãng trã no'

598.161.794.884
324.721.767.816

669.884.549.483
366.680.831 .876

175.681.291.449
56.878.537.868

175.681.291.449
56.878.537.868

29.000.000.000
-

194.487.302.568
20.000.000.000

163.637.273.487
20.000.000.000

59.850.029.081

59.850.029.081

119.566.444.120 119.566.444.120

58.952.724.500

119.566.444.120

58.952.724.500

58.952.724.500

538.377.853.456 538.377.853.456

40.897.656.116

80.334.908.713

498.940.600.859

498.940.600.859

29.000.000.000
-

TU' I nãm deAn 5 näm

487.000.000

487.000.000

487.000.000

NH TMCP Quán di - ON Qung Ninh

487.000.000

487.000.000

487.000.000

1Ir5nämdn IOnãm
NH TMCP Cong thu'o'ng Viêt Nam
Chi nhánh Cm Ph
NH TMCP Qu6c t ViOt Nam - Chi
nhánh Quâng Ninh
NH TMCP Sái GOn - Ha NOi - Chi
nhánh Quâng Ninh
NH TMCP Quân dOl - Chi nhánh
Qung Ninh
NH TMCP Du tt va Phát triën Vièt
Nam - Chi nhOnh Cm Ph
NH TMCP Phát triên Thành ph H
Chi Minh - ON Qung Ninh

537.890.853.456 537.890.853.456
55.527.869.718 55.527.869.718

Cong

40.897.656.116

79.847.908.713

498.940.600.859

498.940.600.859

2.927.656.116

4.710.000.000

53.745.525.834

53.745.525.834

17.649.674.000

93.173.386.400

93.173.386.400

-

24.569.700.000

113.847.234.755

113.847.234.755

-

28.336.034.713

178.487.957.577

178.487.957.577

-

2.684.000.000

23.614.996.293

23.614.996.293

-

37.970.000.000

1.898.500.000

36.071 .500.000

36.071.500.000

785.781.899.504 785.781.899.504

639.059.451.000

750.219.458.196

674.621.892.308

674.621.892.308

110.823.060.400 110.823.060.400
138.416.934.755 138.416.934.755
206.823.992.290 206.823.992.290
26.298.996.293

Bàn fhuyt minh Báo cáo tài chmnh giQ'a n/On d là m

26.298.996.293

phn không tách r&i cUa Báo cáo tài ch!nh
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TAP DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
Dia chi: Phu'ng Cam PhCi, thành ph Cam Phà, tinh Quàng Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GILJ'A NIEN DQ (Tiep theo)
K' tài chinh bt dãu tO' ngày 01/01/2020 và kt thUc vào ngày 30/06/2020
01/01/2020
(VND)
Giã tn
c.

Phân Ioai gOc vay dài hn den han trã tai thó'i
dim lap BCTC

Khà näng trà no'

Giá tn

30/06/2020
(VND)
Khâ nãng tnà no'

137.365.414.284

137.365.414.284

134.876.212.713

134.876.212.713

9.200000.000

9.200.000.000

9.640.000.000

9.640.000.000

NH TMCP Qu6c t Viêt Nam - Chi nhánh Quàng
N nh

29.638.968.000

29.638.968.000

26.390.778.000

26.390.778.000

NH TMCP Sal Gôn - Ha Ni - Chi nhánh Quàng
Ninh

49.139.400.000

49.139.400.000

49.139.400.000

49.139.400.000

NH TMCP QuOn d - Chi nhánh Quàng Ninh

44.455.046.284

44.455.046.284

37.616.034.713

37.616.034.713

NH TMCP Du tu' và Phát trin Viêt Nam - Chi
nhOnh Cam Phá

4.932.000.000

4.932.000.000

4.496.000.000

4.496.000.000

NH TMCP Phát trin Thành ph H ChI Minh CN Qung Ninh

-

7.594.000.000

7.594.000.000

NH TMCP Cong thu'ng Viët Nam - Chi nhánh
Cam Ph

d.

S1 du'tai thô'i dim lap BCTC

785.781.899.504

785.781.899.504

674.621.892.308

674.621.892.308

d.1

Vay và n ngn hn

384.769.460.332

384.769.460.332

310.557.504.162

310.557.504.162

401 .012.439.172

401.012.439.172

364.064.388.146

364.064.388.146

(d.1 = a + c)
d.2

Vay va n dài han
(d.2 = b - c)

Bàn thuyt minh Báo cáo tài chInh gicra n/On d là mt b phn khOng tách r&i cQa Báo cáo tài chInh
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TY CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
Dia chi: Phu'ng Cam PhCi, thành ph6 Cm Phà, tinh Quàng Ninh
BAN THUYET MINH BAO cÁo TAI CHINH GRYA MEN DO (Tiêp theo)
K' tài chnh bt du tO' ngày 01/01/2020 và kt thUc vào ngày 30/06/2020
5.11 Phài trà ngu'&i bàn
30/06/2020
(VND)
Giá tn
a.

b.

01/01/2020

(VND)

So có khà nãng trà no'

Giá tn

SO có khà nãng trà nv

Phài trà ngu'ô'i bàn ngän hn

518.077.403.376

518.077.403.376

651.974.338.906

651.974.338.906

Chi nhánh Cong ty C phn Vat tu' - TKV Xi nghip Vat tu' Cm phà

115.898.881.325

115.898.881.325

86.661.581.418

86.661.581.418

Cong ty C6 phän Du lich và Thu'o'ng mai Vinacomin

52.141.970.292

52.141.970.292

38.677.206.492

38.677.206.492

COng ty C6 phn Hoàng Tru'ng

37.695.351.808

37.695.351.808

49.455.911.751

49.455.911.751

Cong ty TNHH Du tu' va Thu'o'ng mi
Quang Minh

54.629.541.196

54.629.541.196

86.900.229.826

86.900.229.826

Cong ty C6 phn Cong nghip TOn Tn

114.436.767.193

114.436.767.193

65.083.930.549

65.083.930.549

Phi trà cho COG di tu'ng khác

143.274.891.562

143.274.891.562

325.195.478.870

325.195.478.870

518.077.403.376

518077.403.376

651 .974.338.906

651 .974.338.906

Phài trà ngu'&i bàn dài h?n
Cong

Phài trà ngu'&i bàn là càc ben liOn quan chi tiét xem Phçi luc 02.

Bàn thuyt minh Báo cáo tài chInh giCra niên dO là mt b phan khOng tách rYi cOa Báo cáo tài -
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TY CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
Dia chi: Phu'ng Cam PhU, thành ph Cm Phá, tinh Qung Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH GIU'A NIEN DO (Tip theo)
K' tài chinh bt u tO' ngày 01/01/2020 và kt thOc vào ngày 30/06/2020
5.12 Thuè vã các khoàn phi thu, phài nôp Nhà nu'ác
01/01/2020
(VND)
a.

So phài nôp
trong ki

30/0612020
(VND)

Phãi nôp
Thu giá trj gia tang

14.985.384.283

63.198.872.747

78.184.257.030

Thu tài nguyen

72.277.957.336

220.463.931 .936

251.227.808.674

41.514.080.598

303.019.058

179.695.000

445.805.058

36.909.000

1.266.078.304

4.093.558.812

5.359.637.116

3.000.000

3.000.000

8.887.807.828

8.887.807.828

6.604.475.122

80.505.524.639

83.659.996.827

3.450.002.934

95.436.914.103

377.332.390.962

427.768.312.533

45.000.992.532

2.640.362.884

2.640.362.884

Thu thu nhâp Ca nhOn
Thu thu nhp doanh nghiëp
Thu mOn bài
Thu nhà dt, tin thuè dt
PhI, te phi và cac khoán phâi nOp khác
Cong
b.

So dã thu'c nôp
trong k

Phãithu
Thu thu nhàp doanh nghiêp
Thu nhà dt Va tiên thuê dat

4.889.379.702

1.380.433.718

Cãng

4.889.379.702

1.380.433.718

3.508.945.984
2.640.362.884

6.149.308.868

Quyt toán thu cüa Cong ty së chu sçi' kim tra cOa co' quan thu. Do vic áp dung Iut vâ các quy dlnh v thu d61 vO'i nhiu lo?i giao dich
khâc nhau cO th du'ac gii thIch theo nhiu cách khác nhau. Theo dO s6 thu thiQ'c trInh bay trén Báo cáo tài chInh cO th bj thay d61 theo
quyt dnh cOa co quan thu.

Bàn thuyt rn/nh Báo cáo tài chInh giCra niên dO là môt bO phãn khOng tách rài cQa Báo cáo tài chInh
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
Ba chi: Phung Cm PhU, thành ph Cm Ph, tinh Qung Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH GIU'A NIEN DQ (Tip theo)
K' tài chinh bt du tO' ngày 01/01/2020 và kt thUc vào ngày 30/06/2020
5.13 Chi phI phài trà
30/06/2020
(VND)
a.

Ngàn h?n
Chi phi lãi vay
Phi sO' dung thung hiêu Vinacomin
Chi phi thuO ngoài van chuyên, bc xOc,
sang tuyên

b.

01/01/2020
(VND)

80.442.102.779

59.679.465

115.859.503

59.679.465

5.336.408.791
74.989.834.485

Dài han
80.442.102.779

Cong

59.679.465

5.14 Phài trà khác
TV
30/06/2020
(VND)
a.

13.070.950.412

11.581.311.884

Kinh phi cong doan

388.107.915

8.610.875

Kinh phi Dng

481.917.736

40.873.602

Ooàn phi Cong doàn

530.056.218

18.839.254

2.683.870.577

2.822.733.577

Dóng gOp cOa CBCNV xay du'ng khu dan
cu' bãi bin 10/10

7.832.752.625

7.623.196.425

Các khoOn phi trà, phai nöp khâc

1.154.245.341

1.067.058.151

13.070.950.412

11.581.311.884

30/06/2020
(VND)

01/01/2020
(VND)

Ngàn hn

Các qu9 h try, tu'ng tr

b.

01/01/2020
(VND)

cOa cOng ty

Dài han
Cong

5.15 Dy' phông phài trà

a.

145.742.490.081

Ngän hn
Chi phi tp trung

cia hInh thành tài san

Chi phi sO'a chCva ln TSCD
Chi phi trich Ip do hcct chi tiOu cOng
ngh
b.

7.769.599.016
5.932.504.415
139.809.985.666

Dài han

7.156.209.620

Chi phi tap trung cia hinh thành tài san

7.156.209.620

Cong

7.769.599.016

152.898.699.701

7.769.599.016

Bàn thuyt rn/nh Báo cáo tài chInh giCi'a n/en do là môt bO phn khong (ách r&i cOa Báo cáo tái chInh
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NAF

TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
Dia chr: Phu&ng Cam Phü, thành ph6 Cam Phà, tinh Quàng Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIIJ'A NIEN 09 (Tièp theo)
K' tài chInh bt u tC ngày 01/01/2020 Va kt thUc vào ngay 30/06/2020
5.16 VOn chü so' hü'u
Bang c161 chiu bién cfOng cüa v6n chti s& hü'u
V6ngop

So du' dâu nãm tru'&c

Quj7cJutu'

cüa chL SH

V6nkháccUachci
sO' hCi'u

VND

VND

phát triên

Lo'inhuânsauthuê
chu'a phân ph61

Tang cong

VND

VND

VND

324.961.050.000

2.040.317.377

41.313.131.609

368.314.498.986

5.998.451.133

5.998.451.133

(41.313.131.609)

(41.313.131.609)

5.998.451.133

332.999.818.510

16.374.235.248

16.374.235.248

(5.998.451.133)

(5.998.451.133)

16.374.235.248

343.375.602.625

Tang vOn trong nãm tru'O'c
Lãi trong näm truc
Giàm vOn trong nãm tru'&c
LO trong näm tru'&c
Giàm khác
So dii' cuôi nãm tru'&cl du k nay

324.961.050.000

2.040.317.377

Tang vOn trong k'
Lãi trong k'
Giàm vOn trong k'
LO trong k'
Giàm khác (*)
So dii' cuOi k'
(*)

324.961.050.000

2.040.317.377

COng ty thu'c hiên trIch lap qu Khen thu'O'ng phOc Iç1 theo Nghj quyt Dai hOi d6ng c6 dOng thu'O'ng niên näm 2020 s6 90/N Q-DHDCD ngày
16/05/2020 vài s6 tin 5.998.451.133 ctOng

Bàn thuyOt minh Báo cáo tài chInh giQ'a niên dO là môt bO phn khOng tách r&i cQa Báo cáo tái chInh
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TAP SOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
Dia chi: Rhuang Cm Phü, thành phó Cm Phá, tinh Qung Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO iAt CHINH GIU'A NIEN sQ (Tièp theo)
K' tài chinh bt du tO' ngày 01/01/2020 vã kt thUc vào ngày 30/06/2020
Chi tit v6n gop cüa chá s& hCru
3010612020
(VND)

01/0112020
(VND)

VOn gOp cOa Cong ty m

211.224.690.000

211.224.690.000

V6n gop cOa cãc d6i tu'o'ng khác

113.736.360000

113.736.360.000

Cong

324.961.050.000

324.961.050.000

Các giao dch v v6n vO'i các chci so' hU-'u và phãn ph61 cô tO'c, chia Io'i nhun
TO' 01/01/2020
den 30/06/2020
(VND)
Vn gop cüa chO so' hO'u
VOn gOp dâu k'

Nàm 2019
(VND)

324.961.050.000

324.961.050.000

324.961.050.000

324.961.050.000

324.961.050.000

324.961.050.000

V6n gOp tang trong k'
V6n gOp gim trong kS'
V6n gOp cui k'
C6 tO'c, Io'i nhuân dã chia
C6 phiêu
30/06/2020
(VND)

01/01/2020
(VND)

So Iu'ç'ng C6 phièu dãng k' phát hành

32.496.105

S 1 Iu'çng c6 phiêu dã ban ra cong
chOng

32.496.105

32.496.105
32.496.105

32.496.105

32.496.105

32.496.105

32.496.105

32.496.105

32.496.105

CO phiu phO thông
C6 phiêu u'u dãi
So iu'ç'ng c6 phiu du'çc mua Ii
C phiu ph thông
CO phiu u'u dãi
SO Iu''ng Co phiêu dang Iu'u hành
CO phiêu phO thông
C6 phiu u'u dãi
Mnh giá c6 phiéu dang Iu'u hành:

10.000 VND

Các quj7 cLia doanh nghip
30/06/2020
(VND)

01/01/2020
(VND)

Qu9 du tu' phát trin

2.040.317.377

2.040.317.377

Cong

2.040.317.377

2.040.317.377

Bàn thuyét rn/nh Báo cáo tái chInh giu'a n/en dO là môt bO phan khOng tách rO'/ cOa Báo cáo tá/ chmnh
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TAP DoAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
Dia chT: Phu'ng Cm PhO, thành phó Cm Phá, tinh Qung Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN DO (Tièp theo)
K' tài chInh bt du tCi' ngày 01/01/2020 và kt thüc vào ngày 30/06/2020
6

THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRiNH BAY TRONG BAO CÁO KET
QUA HOAT DONG KINH DOANH GIQ'A NIEN DO

6.1.

Doanh thu bàn hang và cung cap dlch vy

Tang doanh thu bàn hang và cung cap
dich vu
Doanh thu bàn than
Doanh thu khác
6.2.

Tü' 01/01/2020
dn 30/06/2020
(VND)

Tü' 01/01/2019
dn 30/06/2019
(VND)

1.688.431.161.733

1.673.441.215.072

1.682.216.319.607

1.667.200.310.434

6.214.842.126

6.240.904.638

GIá vn hang bàn và dch vy cung cap

Già vOn bàn than
Giá von khác
Cong

Tü' 01/01/2020
dn 30/06/2020
(VND)

Tü' 01/01/2019
dn 30/06/2019
(VND)

1.583.978.072.051

1.586.642.294.299

2.491.071.449

3.817.296.440

1.586.469.143.500

1.590.459.590.739

6.3. Doanh thu hot dng tài chInh
Tü' 01/01/2020
dn 30/06/2020
(VND)

TC' 01/01/2019
dn 30/06/2019
(VND)

Lãi tiên gO'i, tin cho vay

20.861 .052

29.607.755

Lãi tiên k' qu9, k cc

707.557.032

608.516.570

Cong

728.418.084

638.124.325

6.4. Chi phi tài chinh
Tü' 01/01/2020
den 30/06/2020
(VND)
Läi tiên vay
Chi phi thoái v6n du tu' tai Cong ty Co
phn Nhit din Cm Phá - TKV
Hoàn nhp dçF phông du tu tài chinh
ngn h?n
Cong

31.083.184.760

TCi' 01101/2019
den 30/06/2019
(VND)
33.290.654.560

66.469.573
(10.101.656.600)

(6.539.700.000)

21.047.997.733

26.750.954.560

Bàn thuyt rn/nh Báo cáo tá/ chinh g/ria n/en dO là rnt b phn khOng (ách r&/ cUa Báo cáo tà/ chinh

35

T1P DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TY CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
Dia chi: Phung Cam Phü, thành phó Cm Phà, trnh Quàng Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH GIU'A NIEN SQ (Tip theo)
K' tài chInh bt du tO' ngày 01/01/2020 Va két thOc vào ngày 30/06/2020
6.5. Thu nhp khàc
ICy 01/01/2020
den 30/06/2020
(VND)

3.986.309.500

Hang khuyên mi
1 .270.754.630

Thanh Iv', nht.ng ban TSCD

11.107.454

Tiên pht thu du'çc
Các khoàn khác
Ccng
6.6.

627.978.409

648.361.627

1.898.733.039

4.645.778.581

Chi phi khác
TO' 01/01/2020
c1n 30/06/2020
(VND)

TO' 01/01/2019
d&n 30/06/2019
(VND)

1.045.164.410

Cãckhon pht
Thanh I, nhu'o'ng bàn TSCD

-

242.846.626

Chi phi khu hao TSCD niêm cat chO' xO'
I,

-

62.734.744

Chi phi nguyen vat lieu, phôi lieu

-

466.806.100

426.662.685

338.979.185

1.471.827.095

1.111.366.655

Các khoàn khác
Cong
6.7.

îü' 01/01/2019
dn 30/06/2019
(VND)

Chi phi bàn hang và chi phi quàn l' doanh nghip

GO4á

TO' 01/01/2020
dn 30/06/2020
(VND)

TO' 01/01/2019
dn 30/06/2019
(VND)

iQ 'fl

Chi phi quàn I' doanh nghip

59.986.296.565

50.023.137.107

KF
INAI

Chi phi nhàn vien quàn I'

17.556.730.772

15.283.568.126

'AN - -

Chi phi vt lieu qun

1 .298.999.445

582.525.997

Chi phi khâu hao TSCD

1.268.924.122

1.268.740.308

Thu4 Va lé phi

10.366.401.546

15.717.078.448

Chi phi dlch vu mua ngoài

10.360.407.076

8.117.631.723

Chi phi bng tin khác

19.134.833.604

9.053.592.505

1.615.253.903

1.120.491.359

54.343.147

11.703.807

374.830.157

148.622.459

85.960.957

15.272.399

1.098.151.166

944.088.559

1.968.476

804.135

61.601.550.468

51.143.628.466

Chi phi bàn hang
Chi phi nhân vien
Chi phi vat iGu bao bI
Chi phi khu hao TSCD
Chi phi dlch vci mua ngoài
Chi phi khác bng tiên
Cong

Bàn thuyt rn/nh Bào cáo tà/ chinh g/U'a n/en dO là rnt bO phn khOng tách rO'/ cCa Báo cáo tà/ ch/nh
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TY CO PHAN THAN CQC SAU - VINACOMIN
Dia ch: Phu&ng Cam Phü, thành phó Cm Ph& tinh Qung Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAt CHINH GILYA NIEN DQ (Tiêp theo)
K' tài chinh bat dâu ti'i' ngáy 01/01/2020 Va kt thüc vào ngày 30/06/2020
6.8.

Chi phi san xuât kinh doanh theo yu t6
TCi' 01/01/2020
den 30/06/2020
(VND)

TCi' 01/01/2019
den 30/06/2019
(VND)

Chi phi nguyen !iu, vátIiu,
nang Iu'o'ng

534.548.946.139

551.614.612.455

Chi phi nhàn cOng

181 .445.007.805

159.032.390.616

Chi phi khu haoTSCD

114.425.014.628

67.973.499.918

Chi phi djch vi mua ngoai

608.060.319.761

465.625.039.716

Chi phi khác bng tin

533.631.939.646

445.503.414.337

1.972.111.227.979

1.689.748.957.042

Cong

6.9. Chi phi thuê thu nhp doanh nghièp hin hành
TCi' 01/01/2020
den 30/06/2020
(VND)

Ta' 01/01/2019
den 30/06/2019
(VND)

- T6ng Icii nhun k toán tnrOc thud

20.467.794.060

9.259.577.558

- T6ng thu nhp chfu thuÔ

20.467.794.060

9.259.577.558

20%

20%

4.093.558.812

1.851.915.512

Chi phi thu thu nhp doanh nghip trën
thu nhp chu thu k' hien hành

ThusutthueTNDN
- ChiphIthué TNDNhin hành
Diu chnh chi phi thu thu nhp cOa nãm
tru'óc vào chi phi thuê TNHH cOa k' nay
T6ng chi phi thuê thu nhp doanh
nghip hin hành

4.093.558.812

1.851.915.512

Bàn thuyét rn/nh Báo cáo tài chinh giCia niên d là mt b phn khong tách r&i cQa Báo cáo tài chInh
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TP DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VlT NAM
CONG TY CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
Dia chi: Phung Cam Phü, thành phO Cam Phà, tinh Quàng Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHNH G!U'A MEN DO (Tièp theo)
K' tài chinh bat däu tU' ngây 01/01/2020 và kOt thüc vâo ngày 30/06/2020
6.10 Lãi cc' bàn trên c6 phiu
TC 01/01/2020
den 30/06/2020
(VND)
Lo'i nhuân k& toàn sau thuê TNDN

TCi' 01101/2019
den 30/06/2019
(VND)

16.374.235.248

7.407.662.046

16.374.235.248

7.407.662.046

32.496.105

32.496.105

504

228

Các khoàn dièu chnh tang hoc
giàm I9'i nhun kè toán d xác dlnh
Io'i nhun hoc Iô phàn b6 cho c6
dông sâ' hu'u c phiu ph6 thông.
Li nhun hoc 6 phân b6 cho c6
dông so' hCiu co phiêu pho thông.
c6 phëu ph6 thông dang Iu'u hành
blnh quân trong k'
Lãi cc' bàn trén c6 phiêu

Bàn thuyét rn/nh Báo cáo tái chinh g/Q'a n/On dO là mt b phn khOng tàch r&i cOa Báo cáo tài chInh
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TY CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
Dia chJ: Phu'ng Cam PhO, thành phó Cm Phà, flnh Qung Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN DO (Tip theo)
K' tài chinh bat dàu tü' ngay 01/01/2020 và kt thOc vào ngày 30/06/2020
7

NHU'NG THONG TIN KHAC

7.1

Cong cti tài chmnh
Cong ty chju cac r01 ro sau khi sO' dçing càc cOng cv tài chlnh: rOl ro thj trng, rOl ro tin
dyng va rOi ro thanh khoân.
Ban Giám d6c chiu trách nhiêm chung di v&i vic thi4t lap và giàm sat nguyen tc qun l
r01 ro tài chInh. Ban Giám d6c thit lap các chinh sàch nhm phàt hin và phàn tich càc rOl
10 ma COng ty phal chiu, thiêt lap cac blén pháp kim soàt 101 10 Va CC hn mO'c r 10
thich h'p, Va giám sat càc 101 ro và viêc thy'c hin cac h?n mO'c rOi 10. He thÔng Va chinh
sách quân l rOi ro du'ac xem xét Iai dnh k' nhm phOn ánh nhu'ng thay d61 c0a các diu
kin thj tru'ng và ho?t dng c0a Cong ty.
Ban giãm dÔc xem xét va thông nhÔt áp dung các chinh sách quàn l' cho nhQ'ng 101 ro nOi
trên nhu' sau:
(I)

ROI ro thj tru'O'ng
R ro thi tru'ng là 101 10 ma già trl hp l' cOa các lung tin trong tu'oig al cOa càc
cOng Cu tài chinh sé biÔn dng theo nhG'ng thay dôi c0a giá th trng. R0i 10 thl
tru'ô'ng cO b6n loi rOl 10: rOl 10 al suÔt, r01 10 tin t, rOi ro v giá hang hOa V 101 10
v già khác.
ROirolãisut
ROI ro lai sut là rOl 10 ma giá tn hp l' hoc cac lung tiÔn trong tu'o'ng lal cCia mt
cong cci tài chlnh sé bièn dong theo nhOng thay döi c0a al suÔt thi tru'ng. RCii 10 th
trLv&ng do thay dÔi lãi sut c0a COng ty chO yOu hen quan dOn tiOn, càc khoân tiên
gO'i ngOn h?n và cAc khoan vay c0a COng ty.
COng ty qun l' rOl 10 lãi suOt bOng cách phàn tIch tinh hlnh c?nh tranh trên thj
trng dO cO dc lâi suOt có li cho myc dich cOa Cong ty và vn nOm trong giO'i
h?n qun l' 101 10 cOa mlnh.
RUi ro ngoi té
ROI 10 ngoi té là rOl 10 ma giá trj ho'p l' c0a các luOng tiOn trong tung lal cOa cac
cOng cy tài chinh sO biOn dng theo nhU'ng thay dOi c0a ti giá hôi doái. Cong ty chu
rOl ro do si' thay dOl c0a ti giá hOi doài liOn quan tryc tiOp dOn ho?t dng kinh doanh
cOa cOng ty.
Cong ty có rOl no t giá hOl doài tO' các giao dich mua, bàn bOng do'n v tiOn t khOng
phal là dn v tiOn t kO toán c0a COng ty.
ROi ro vO giá c6 phiu
CO phiOu do Cong ty nOm glO' cO thO b anh h&ng bO'i CC 101 10 vO giá tr! t.rng al
cOa cô phiOu dOu tu'. Dày là cO phiOu du tu' dài hn nOn Cong ty dành giá m0'c d
nhay cm dOl v&i biOn dng vO giá cO phiOu nay là thOp.

(ii)

ROI ro tin dung
ROI no tin dyng là rOi no ma mt ben tham gia trong mt cong cy tài chinh hoc hp
dOng giao dlch khang thy'c hiên du'c nghia vy cOa minh, dn dOn tOn thOt v tâi

Bàn thuyét rn/nh Báo cáo tat chInh gicra n/en

là mt b phn khOng tách r&i cQa Báo cáo tái chInh
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY cO PHAN THAN CQC SAU - VINACOMIN
Dja chi: Phu'O'ng Cam PhO, thành phó Cm Phâ, tinh Quàng Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN DO (Tip theo)
K' tài chinh bat dáu tC' ngày 01/01/2020 và kt thüc váo ngày 30/06/2020
chinh. Cong ty 06 rOi ro tin dung t các ho?t dng kinh doanh cOa minh (chO y4u d61

vo'i tài khoãn phài thu khách hang), và ti hoat dng tài chinh cOa minh, bao gm
tin gOl ngàn hang, cac khoàn cho vay Va các cOng cu tài chinh khác.
Phái thu khách hang
Cong ty thu'O'ng xuyén theo dOi cac khon phài thu khách hang chua thu du'ç'c. Di
v6 các khách hang l&n, COng ty xem xét su' suy giàm trong cht lu'ng tin dcing cOa
t0ng khách hang t?i ngày 1p báo cáo. Cong ty tim cách duy tn sgv kim soát chat
ché các khoán phài thu tn dong va bó tn nhân su' kim soát tin dçng d giàm th14u
rCii ro tin dçing.
Cong ty sé lap dci' phông gm giá tr d phn ánh mCrc d thit hi u'c tinh dói vO'i
phài thu khách hang, phái thu khác va cac khon du tu'. Thành phn chInh ciia
khoàn du' phOng giám giá tn nay là khoàn l cci th có lien quan dn mü'c d thit hi

cv the dOl vâi tCvng khách hang.
Ti4n gcri ngän hang
Cong ty chO y4u duy tn s6 du' tn gi tai các ngàn hang dii'Q'c nhiu ngu'äi bit dOn
ti Viêt Nam. ROi ro tin dung cOa s6 du' tin gO'i ti các ngàn hang du'Q'c quân l' b&i
b phn ngân qu9 cOa Cong ty thea chinh sách cUa COng ty. ROi ro tin dyng ti da
cUa Cong ty döi v&i các khoán myc tnên Bang can d6i k toán giu'a niên d t?i ngày
k4t thüc k' tài chinh là giá tn ghi s6 nhu' trinh bay trong Thuy4t minh s 5.1. COng ty
nhân thy mO'c dO tap trung rOi ro tin dyng d61 v&i khoàn tin gO'i ngãn hang là thap.
(iii) ROi ro thanh khoán
ROi no thanh khoàn là rOi 10 ma COng ty sO gp khO khàn khi thgrc hin các nghia vy
tài chinh do thiOu vn. RCii ro thanh khoàn cOa cOng ty chCi yéu phát sinh tO' vic các
tài san tái chinh và n phài trá tài chinh có th6 dim dáo h?n loch nhau.
Cong ty giám thiu nOi ro thanh khaàn bng cách duy tn mt lu'ng tin mt Va các
khoàn tu'og du'ng tin va các khoàn vay ngan hang & mCi'c ma Ban Giám dc cho
rng dO dO dáp O'ng cho các hot dng cOa cong ty Va giâm thiOu nOi no do nhO'ng
biOn dng cOa ung tin.
Bang du'Oi dày phàn tich d6i vâi tài san tài chinh va các khoân n tài chinh phi phài
sinh váo các nhóm dáo hn cO liOn quan dy'a trOn k' h?n con l?i tO' ngày 1p bang
can d6i k4 toàn giG'a niOn dO dn ngày dáo hn thea hp dng. Cáo s tin du'q'c
trinh bay trong bang sau là các lung tin thea hQ'p dng khOng chit khu. Vic
trinh bay thông tin tài san tài chinh phi phái sinh là cn th14t d hiu du'c vic quán
l' rOi ro thanh khoàn cOa COng ty khi tinh thanh khoàn du'ç'c quán l trOn c sO' cOng
n Va tài san thuOn.

Bàn thuyt rn/nh Baa cáo fài chInh gica n/en dO là mOt bO phân khOng tách r&i cUa Baa cáo tài chInh
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
DIa chi: Phu'&ng Cm Phü, thành ph6 Cm Ph, tinh Qung Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN DO (Tiep theo)
K' tài chInh bt ãu tC ngày 01/01/2020 và kêt thUc vào ngày 30/06/2020
Du'O'i Inãm

Tü' I nàm tró' ten

Tang cong

Ngày 30/06/2020
Giá tn ghi s6:
Tin và các khoàn tu'ong du'cvng tin
Phài thu khách hang

3.616.438.788

3.616.438.788

73.530.643.536

73.530.643.536

Du tu'
Phài thu khác

9.407.297.803

48.489.104.147

57.896.401.950

86.554.380.127

48.489.104.147

135.043.484.274

Các khoàn vay và n

3 10.557.504.162

364.064.388.146

674.621.892.308

Phai trá ngu'äi bàn

518.077.403.376

518.077.403.376

93.513.053.191

93.513.053.191

Tài san tài chinh khác
TrU':
Du' phong phài thu khO dOi
Dv phOng giam giá càc khoán du tu'
TOng cong
Ngày 30/06/2020

Phài trá, PN khác và chi phi phâi trà
Tong cong
Chênh léch thanh khoàn thuân

922.147.960.729

364.064.388.146

1.286.212.348.875

(835.593.580.602)

(315.575.283.999)

(1.151.168.864.601)

Bàn fhuyt minh Báo cáo tài chmnh giu'a nien do là mt bO phan khOng tách rOi cQa Báo cáo tái chInh
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
Dia chi: Phu&ng Cm PhO, thành ph6 Cm Ph, tinh Quing Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN DO (Tiêp theo)
K9 tài chInh bt du tO' ngày 01/01/2020 và két thUc vào ngày 30/06/2020
Du'ó'i I nàm

TU'l nãmtr&Iên

T6ng cong

Ngày 01/01/2020
Giã fri ghi so:
Tin và các khon ti.ro'ng du'cng tiën

838.776.388

-

838.776.388

306.382.719.251

-

306.382.719.251

Du tu'

43.598.000.000

-

43.598.000.000

Phithu khác

12.956.631.059

42.142.030.275

55.098.661.334

Dr phOng giàm giá các khoan dâu tu'

(10.101.656.600)

-

(10.101.656.600)

T6ng cong

353.674.470.098

42.142.030.275

395.816.500.373

Các khon vay và nç

384.769.460.332

401.012.439.172

785.781.899.504

Phi tr ngu'ri bàn

651 .974.338.906

-

651 .974.338.906

11.640.991 .349

-

11.640.991.349

T6ng cong

1.048.384.790.587

401 .012.439.172

1.449.397.229.759

Chênh Iêch thanh khoàn thun

(694.710.320.489)

(358.870.408.897)

(1 .053.580.729.386)

Phi thu khàch hang

Tài sn tài chinh khác
Tn)':
Du' phOng phi thu khO dOi

Ngày 01/01/2020

Phâi trâ, PN khác Va chi phi phi trà

Cong ty cho rang mO'c dO tap trung rOl 10 d6i vài viêc trà nç là thp. Cong ty CO dO kh näng tip can các ngun vn cn thik
(I)

Giá tr hQ'p 19
Giá tr ghi sO trO' dci' phOng cOa càc khon phài thu ngn hun, tin gO'i ngàn hang và các khoán phi tr ngu'O'i bàn và phái tr khàc là gn bng
v&i giá tr hcrp 19 cOa chOng

Bàn thuyt minh Báo cáo tài chInh giCra niên dO /a
/____

* M.,

an khOng tách r&i cUa Báo cáo fài chInh
V

*
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
DIa ch: Phu'ng Cam Phü, thành ph Cam Ph, tinh Qung Ninh

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIUA NIEN DO (Tip theo)
K' tài chInh bat du tO' ngày 01/01/2020 Va két thOc vao ngày 30/06/2020
Giã trI ghi sO

Giá fri ho'p Ij'

30/06/2020

01/01/2020

30/0612020

131.427.045.486

361.481.380.585

131.427.045.486

01/01/2020

Tài san tài chInh
Các khoan du tu' nm giG' dn ngày dáo han
Các khoan cho vay và phài thu
Phài thu khách hang, phái thu khác

361.481.380.585

Tài san tài chinh khác
Tài san tài chInh sn sang

bàn

Du tu' tài chlnh ngän hn

43.598.000.000

Tin và các khoàn tucng during tin

33.496.343.400

3.616.438.788

838.776.388

3.616.438.788

838.776.388

135.043.484.274

405.918.156.973

135.043.484.274

395.816.500.373

Vay và n

674.621.892.308

785.78 1.899.504

674.62 1.892.308

785.78 1.899.504

Phài trà ngu'&i bàn

518.077.403.376

651.9 74.338.906

5 18.077.403.376

651.9 74.338.906

93.513.053.191

11.640.991.349

93.513.053.191

11.640.991.349

1.286.212.348.875

1.449.397.229.759

1.286.212.348.875

1.449.397.229.759

Tang cong

Np' phãi trã tài chinh
Na phâi trâ tài chinh

Phàitràkhác
Tang cQng

Cia trj hgp I' cGa tài san vâ nç phài trà tài chinh khOng du'çyc dánh giá và xác dinh môt cách chinh thü'c vào ngày 30/06/2020 và ngày 01/01/2020.
Tuy nhiên, Ban Giám d6c dánh giá giá trl hap ' cGa nhG'ng tài san và phài trà tài chinh nay khOng cO chènh tech trpng yu vái giá tn ghi sO cGa
chUng ti ngày ktthUc k' tài chinh.
Bàn thuy4t minh Báo cáo tài chInh giCea niOn dQ là mQt b phan khOng tách r&i cQa Báo cáo tài chinh
,//
IZI

L9
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TSP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN THAN CQC SAU - VINACOMIN
Dia chr: Phung Cm PhU, thành ph Cm Phi, tinh Quáng Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO iAt CHiNH GIU'A NIEN oQ (Ti6p theo)
K' tài chinh bat dáu tO' ngày 01/01/2020 vá kt thOc vao ngày 30/06/2020
7.2 Báo cáo b phn
Cong ty báo cáo k4t qua hoat dong kinh doanh theo các Iinh vyc hot dng, bao gôm: ITnh
cap các dch
vy khác. Chi ti4t báo cáo b phn theo tO'ng ngành ngh nhu' sau:
VU'C san xut kinh doanh than; Iinh vu'c xây du'ng c bàn, các lTnh vçl'c cung

Kinh doanh Than
VND

Ho?t dQng
Khác
VND

Tang cong
VND

TO' 01/01/2019 den 30/06/2019
Doanh thu

1.667.200.310.434

6.240.904.638

1.673.441.215.072

1.586.642.294.299

3.817.296.440

1.590.459.590.739

80.558.016.135

2.423.608.198

82.981.624.333

1.682.216.319.607

6.214.842.126

1.688.431.161.733

1.583.978.072.051

2.491.071.449

1.586.469.143.500

98.238.247.556

3.723.770.677

101 .962.018.233

Các khoàn giàm trO'
Giá v6n hang bàn
Lçvi nhun gop
TO' 01/01/2020 den 30/06/2020
Doanh thu
Các khoán giàm trO'
Giá vn hang ban
Lo'i nhun gOp

-

Báo cáo b phn theo khu vy'c dia I' (báo cáo thU' yu): Báo cáo b phn theo khu VçFC dia
I' dy'a trén VI tn cOa khách hang t?o ía doanh thu cho b phn. Trong k' tái chinh kt thOc
vào ngáy 30 tháng 06 nám 2020, hoat dng san xut kinh doanh cOa Cong ty chi phát sinh
tai khu vy'c thánh ph6 Cm Phà, trnh Quàng Ninh nên COng ty khOng ip Baa cáo b phn
thO' y4u (theo khu vu'c dia I').
7.3 Thông tin v các ben có lien quan
s6 du' tai ngày 30/06/2020 và các giao dlch vO các ben lien quan trong ki tái chmnh bt dâu
tO' ngáy 01/01/2020 và két thOc váo ngáy 30/06/2020 du'ç'c the hin ti cac phgi lyc dmnh
kern, cu the nhu' sau:
Phy lyc 01: Bang kê than bàn v&i các ben lien quan;
-

Phy lyc 02: Báo cáo các khoàn phài thu, phài trà vài các ben liOn quan;
Phu luc 03: Báo cáo chi tit tài san mua try'c tip tO' các ben liOn quan d hnh thánh
tài san c dinh tai dn vi;
Phu lyc 04: Báo cáo mua, ban vt tu', hang hOa, djch vy vói cáo ben liOn quarl;

Bàn thuyt rn/nh Báo cáo tái chinh giQ'a n/On d là rnt b phn khong tách rài cQa Báo cáo tài chInh
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TAP DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
Dia chr: Phu'&ng Cam PhU, thành ph6 Cm Phà, t'nh Quãng Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN DQ (Tiêp theo)
K' tài chInh bt du tO' ngày 01/01/2020 và kt thOc vào ngày 30/06/2020
Thu nhp cOa các Thành viOn Hôi dng quàn tr Va Ban Giám dôc
TO' 01/01/2020
den 30/06/2020
(VND)
Lu'o'ng, thu'ng cCia Ban Giám d6c

923.147.734

Thu lao cOa Hi dng quàn tn, Ban kiêm soát

215.268.000
1.138.415.734

Tng cong
7.4

Nhü'ng su' kiin phát sinh sau niên d
Dn ngày 1p báo cáo nay, Ban Giám dc Cong ty cho rng khOng cô sç kin náo cO th
lam cho cac s lieu vá thông tin dã &rQ'c trinh bay trong Báo cáo tài chinh giU'a niên d dã
du'Q'c soát xét cOa Cong ty b phàn ánh sai loch.

7.5 Thông tin so sánh
S lieu dOng d so sánh các chi' tiOu trén Bang can 6i k toán giCva niên d là sO lieu trOn
Báo cáo tài chinh cho nàm tài chinh kt thOc vào ngáy 31/12/2019 dã du'c kiêm toán bO
Cong ty TNHH PKF Vit Nam.
só lieu dUng d so sánh trên Báo cáo kêt qua kinh doanh giO'a niên d và Báo cáo lu'u
chuyOn tiên tO giU'a niOn d là s lieu trOn Báo cáo tái chinh giu'a niên dO cho k' tài chinh
bt du tO' ngáy 01/01/2019 và kt thOc vao ngày 30/06/2019 dã du'p'c soát xét b6 COng ty
TNHH PKF ViOt Nam.

NGL"cYI LiP BIEU

COrn Phà, ngày 10 tháng 08 nàm 2020
iM DOC
PHU TRACH KE TOAN TC

NGUYEN TH! THU HA

PHiM THANH PHLPO'NG

NGUYEN VAN THUAN

Bàn thuyt rn/nh Báo cáo tài chInh gicra n/en dO là môt bO phOn khong tách r&i cUa Bào cáo tài chlnh
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Phu luc 01

TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN THAN coc SAU - VINACOMIN
Dia chr: Phiing Cam PhU, Thành phO Cam Phá, Tinh Quàng Ninh

BANG KE THAN BAN vO'i CAC BEN LIEN QUAN
Kj;' tài chInh bat cfãu ti)' ngày 01/01/2020 và kt thüc vào ngày 30/06/2020

T6ng so
STT

Ni dung

A

B

TONG CONG
I
1
II
1

Cong ty Kho v*n và Càng Cm Phã - Vinacomin
Ban than
Cong ty Tuy6n than Cü'a Ong - TKV
Ban than

So Iu'o'ng
(Tan)
1

Giá tn
(Bong)
2

Dcn vi: VND
Than thành phâm

Than nguyen khai
So Iu'o'ng
(Tan)
3

Giá tr
(Bong)
4

SO Iu'o'ng
(Tan)
5

Giá tn
(Bong)
6

1.221.847

1.682.216.319.607

599.145

1.108.452.353.867

622.702

573.763.965.740

478.942
478.942
742.905
742.905

421.737.400.888
421.737.400.888
1.260.478.918.719
1.260.478.918.719

599.145
599.145

1.108.452.353.867
1.108.452.353.867

478.942
478.942
143.760
143.760

421 .737.400.888
421.737.400.888
152.026.564.852
152.026.564.852

Cam Phà, ngày 10 thang 08 nãm 2020
NGU'cyl LAP BIEU

PHU TRACH KE lOAN TC

NGUYEN TH! THU HA

PHAM THANH PHU'O'NG

Bàn thuyt rn/nh Báo cáo tài chInh giiTra niOn d là mt b phn khOng tách rO'i cüa Báo cáo tài chInh

MDOC

NGUYEN VAN THUAN
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Phu luc 02

TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
Da chi: Phu'Ong Cam PhO, ThOnh ph Cam Phá, Trnh Quàng Ninh
BAO

cAo CAC KHOAN PHAI THU, PHAI TRA CAC BEN LIEN QUAN
Tai ngày 30/06/2020
Do'n vi: VND

STT

Càc khoàn cong no'

Ten do'n vi

TK331

TKI3I

TK138

Ngãn hn

Dài han

Ngan hn

Dài hn

Ngãn han

Dài han

1

2

3

4

5

6

A

B

i

cAc KHOAN Nq PHAI THU

73.370.553.128

-

-

-

217.745.231

-

i

Cong ty Tuyn than CCra Ong - TKV

73.254.025.017

- —

-

-

-

-

2

Cong ty Kho vn và Càng Cm Phà - Vinacomin

77.818.011

-

-

-

-

-

3

Cong ty Co phàn Dia cht mô - TKV

1.566.400

-

-

-

-

-

8.730.150

-

-

-

-

-

5.898200

-

-

-

-

-

20.097.000

-

-

-

-

-

2.418.350

-

-

-

-

-

-

-

-

-

217.745.231

4
5

- Vinacomin
- COng ty CO phn Than Gao So'n
Cong ty TNHH MW Môi trir&ng - TKV

6

Cong ty Cong nghip HOa cht mO Quàng Ninh

7

Cong ty Ché bin than Quàng Ninh - TKV

8

Tap oàn Cong nghiêp Than - Khoáng san Vit Nam

II

CAC KHOAN PHAI TRA

790.729.379

-

230.909.245.552

-

-

-

1
2

T6ng Cong ty Khoáng SOn - TKV
Chi nhánh Cong ty có phn Vt tu' - TKV XN Vat Tu'
Cm PhO
Cong ty CO phàn Vn tái và Du'a dOn thci mó Vinacom in

790.729.379
-

-

115.898.881.325

-

-

-

-

-

1.659.842.999

-

-

-

3
4

COng ty CO phàn Thiét b diên Cm Phâ

-

-

703.554464

-

-

-

5

COng ty CO phn ChO to may - Vinacomin

-

-

7.536.356.840

-

-

-

6

Chi nhánh Cong ty CO phàn ChO to may - Vinacomin

-

-

19.876.710

-

-

-

7

COng ty CO phn Cong nghip 0 tO - Vinacomin

-

-

10.153.489.073

-

-

-

8

Cong ty Cong nghip Hoá chét MO Cern Phã

-

-

19.026.073.206

-

-

-

9

COng ty CO phen Co' khI 0

-

-

1.576.284.009

-

-

-

10

COng ty có phn Co' khl HOn Gal - Vinacomin

-

-

75.900.000

-

-

-

to UOng Bi

Bàn thuyêt rn/nh Báo cáo tái chInh gicra n/On d nay là mt b phãn khong tách r&i cOa Báo cáo tài chInh
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Phu luc 02

TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
DIa ch/: Phu'ng Crn PhÜ, Thành phö Cam Rhà, Tinh Quàng Ninh
BAO CÁO CAC KHOAN PHAI THU, PHAI TRA CAC BEN LIEN QUAN
Tai ngày 30106/2020

Dcn vi: VND
Càc khoàn cong no

Ten dcynvi

STT

A

B

TKI3I

TK138

TK331

Ngàn han

Dài hn

Ngän han

Dài hn

Ngãn hn

Dài han

1

2

3

4

5

6

-

52.141.970.292
9.065.400.703

-

-

-

-

-

4.258.517.992

-

-

-

-

-

488.153.900

-

-

-

Cong ty C6 phn Giám dnh - Vinacomin

-

-

255.412.434

-

-

-

-

-

1.300.783.448

-

-

-

17

Vien co' khi Nãng Ii.rcng Va Mo - Vinacomin
Cong ty TNHH MOt thành viên Môi tru'&ng - Vinacomin

-

-

2.201.366.180

-

-

-

18

Cong ty CO phn Co khI mO Vit B& - WMI

-

-

4.147.335.737

-

-

-

19

Cong ty CO phn Co' khI va ThiOt bi áp Iy'c - WMI

-

-

77.693.000

-

-

-

20

Cong ty CO phn Phát tri4n Cong ngh và ThiOt b mO

-

-

85.929.351

-

-

Cong ty GO phn Tin hçc Cong ngh Môi tru'ông Vinacomin
Cong ty CO phn Tu' vn Du tu' than UOng Bi

-

-

13.708.300

-

-

-

-

222.715.589

-

74.161.282.507

-

230.909.245.552

-

11
12

Cong ty C 6 phn Du Lich và Thu'ng mi - Vinacomiri
Cong ty C phn Du Lich va Thu'o'ng mal - Vinacomin
Chi nhánh Van Long

13
14

Cong ty Co phn Xuát nhp khu than - Vinacomin
Cong ty C phn Xut nhâp khu than - Vinacomin tai
Thành phO HO Chi Minh
-

15
16

21
22

TOng cong

______

-

--

217.745.231

-

ngày 10 thang 08 nàm 2020
C

a,

NGU'O'I LAP BIEU

PHU TRACH KE TOAN TC

PHAM THAN H PHLJ'cYNG
NGUYEN THI THU HA
Bàn thuyët rn/nh Báo cáo tà/ chInh giQa n/en d nay là mt b phn khong tâch r&i cOa Báo cáo tài chInh
-t
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II

TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM

Phy luc 03

CONG TV CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
Dia ch: PhLng Cam Phü, Thành pho Cam Phá, Tinh Quáng Ninh
BAO cAo CHI TIET TAI SAN MUA TRU'C TIEP TI! CAC BEN LIEN QUAN DE HINH THANH TSCD TAI DO'N V!
K' tài chinh bat däu tc ngày 01/01/2020 và két thüc vào ngày 30/06/2020
Dn vi: VND

STT

A
A

Ni dung

Giá mua theo
SO
hoá do'n
Iu'o'ng

1
2
B
cãng
tninh
XDCB
mua
cua
do'n vi
TSCD, hang tOn kho,
trong noi bô Tap cloàn da tang tài san d trich khâu
hao tinh den cuOi k' báo cáo
Cong ty CO phân Tu' van Dâu tu'
Than Uông Bi
Lap báo cáo nghiên cü'u khá thi
Dy an Dãu tu' phuc vu san xuät
nám 2019
Phãn b6 vào tâi san:

B

Nguyen giâ
TSCD trên so
sách

3

Th&i
ThO'i
gian KH
gian
Th&i diem
con Iai
Khâu hao Iu9
tang TSCD
trich
tInh
Giá tn con Iai
khãu
kê den cuOi k'
d trich
.
den
den cuOi k' báo
báo cáo trên
khãu hao hao tài
cuOi ky
cáo trên s6 sách
(ngày/tháng san
sôsách
báo cáo
/nãm)
(Do'n
(Do'n vi:
vi: Nám)
Nãm)
5=3-4
6
7
8
4

SXKD

202.468.717

-

-

Hthóngbcvmnu'Ovmoong

55.360.360

May ct 35Kv

10.128.077

TSCD, hang tOn kho, cong tninh XDCB mua cüa don vi
trong nâi bô Tap doàn nhu'ng chu'a tang tài san trich
khãu hao (do trong qua trInh dâu tu', hoàc nguyen
nhãn khác) tinh den cuOi ky báo cáo
473.726.726
Tong cong
Cong ty c6 phân Tu' van Dâu tu'
mO và Cong nghiep - Vinacomin

271.258.009

Tu' vn lap báo cáo nghien c&u
khá khi D' an Dâu tu' bö sung
nãng Ic thiêt bi phuc vu san xut
nãm 2019

271 .258.009

Su'
dung tài
san cho
muc
dich
(SXKD,
quán Ii',
ban
hang)
9

5.185.660.360
895.628.077 —

-

Hoádo'n

So hiêu

Ngay
tháng

10

11

AN19E so
0000039

30/06/2020

AAI19E sO
0000084

10/06/2020

—

50.416.142

5.135.244.218

25/05/2020

10

9,80

5.473.282

890. 154.795

08/06/2020

10

9,90

-

Bàn thuyët rn/n/i Báo cáo tái chInh giCra n/en d nay ía mt bO phn khOng tách r&i cua Báo cáo tài chinh

-

SXKD

49

TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM

Phu lyc 03

CONG TY CO PHAN THAN COC sAu - VINACOMIN
Da ch: Phu'äng Cam Phü, Thânh phO Cm Phá, Tnh Quáng Ninh
BAa CAO CHI TIET TAI SAN MUA TRU'C TIEP TU' CAC BEN LIEN QUAN DE HINH THANH TSCD TAI OO'N V!
Kt tài chinh bt dâu tü' ngày 01/01/2020 vá kët thOc vào ngày 30/06/2020
Dcn vi: VND

STT

A
II

Nôi dung

B
Cong ty CO phan Tu' van Dâu tu'
Than UOng Bi
Lap báo cáo nghiên cü'u khá thi
Du'ánDautu'phucvv san xut
nàm 2019
Trong dO: Chi ph! chu'a tang tài
san

Giá mua theo
SO
hoá do'n
Iu'9'ng

1

2

Nguyen giá
TSCD trén so
sách

3

Th&i
Su'
Thô'i
gian KH dung tài
Thô'i diem
gian
con Iai san cho
tang TSCD
trich
Khâu hao Iu9
Giá tn con Iai
tInh
muc
khâu
d trIch
kê den cuoi k'
den
dich
dn cuOi k' báo
khâu hao hao tài
báo cáo trên
cáo trén sO sách
CUÔj k' (SXKD,
(ngày/tháng san
sôsách
báo cáo quán Ii',
Inàm)
(Do'n
(Do'n vi:
bàn
vi: Nàm)
Nàm)
hang)
4

5=3-4

6

7

8

Hoádyn

so hiêu

Ngay
tháng

9

10

11

SXKD

AA/19E so
0000039

202.468.717
202468.717

30/06/2020

136.980.280

m Phà, ngày 10 tháng 08 nãm 2020
NGU'cYI LAP BIEU

Oc

PHU TRACH KE TOAN TC
CONG TV
Co PHA.N
THAN CO
VINACOM

NGUYEN TH! THU HA

PHAM THANH PHU'cYNG

Bàn thuyét rn/nh Bdo cáo tài chinh giQ'a niOn dO nay là rnt bO ph,7 khOng tdch rO'i cOa Báo cáo tài chinh

UYEN VAN THUAN
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Phy lyc 04

TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
Dia chi: Phuvng Cam PhO, Thành phO Cam Fhà, Ti'nh QuOng Ninh
BAO CÁO MUA, BAN VAT TU', HANG HOA, D!CH vy vO'i CAC BEN LIEN QUAN
Kj' tài chInh bt d'âu ti)' ngày 01/01/2020 và kt thUc vào ngày 30/06/2020

TT

Ten do'n

A
1

B
Tãng Cong ty Khoáng sOn - TKV

2

COng ty 06 phn Thi6t bi dnC6mPh

3

V!

Giá tn mua trong
ky
1
-

Dn vi: VND
..
Cia trl ban trong ky
2
1.129.875.000

1.205.994.869

-

10.531.966.578

83.744.950

4

COng ty C6 phèn Ch6to may -Vinacomin
Chi nhánh Cong ty c6 phn Ché tao may - Vinacomin

1.306.985.856

-

5

Cong ty c6 phn COng nghip O to - Vinacomin

28.139.989.340

-

6

Cong ty Cong nghip Hoá chat Mo Cam Phà

150.117.107.365

591 .500

7

COng ty COng nghiGp Hoá chat MO Quãng Ninh

-

28.219.000

8

COngtyC6phànCaKh1OtOUangBI

871.711.176

-

9

COng ty C phan Ca KhI HOn Gai - Vinacomin

69.000.000

-

10

COng ty 06 phn Du Uch và Thio'ng mai - Vinacomin
COng ty C6 phan Du Lch va Thu'ang mai - Vinacomin Chi
nhánh Van Long

53.677.058.000

-

16.712.023.533

-

11
12
13

COng ty C6 phàn Xuát nhp khau than - Vinacomin
Cong ty CO phan Xut nhp khau than - Vinacomin tai
Thành phó H6 Chi Minh

14

Cong ty CO phàn Xuat nhp khau than - Vinacomin tai
Quáng Ninh

15

Cong ty CO phan Giám cnh - Vinacomin

16

ViGn Ca KhI Nâng Iu'cvng Va MO - Vinacomin
Tn.rO'ng Cao ding Than - Khoáng san Vit Nam
Cong ty TNHH MOt thành viên MOI tni.rô'ng - Vinacomin

17
18
19
o
21
22

Cong ty CO phan Ca khl mO Vit Bac - WMI
Cong ty CO phàn Ca khi và Thiét bi áp Içrc - WMI
Cong ty CO phan Phát tri4n COng ngh và Thiét b mO
Cong tyC6 phan Tin hçc Cong ngh MOi tru'ô'ng Vinacomin

23 - COng tyTNHH MW Cong nghip Hóa chat mO Vit Bac
MICCO

(55.384.504)

-

1.583.019.000

-

1.113.104.000

-

832.059.525

8.881.144

2.755.249.000

-

22.516.000

-

8.177.110.936

6.636.000

900.575.000

945.046.580

689.660.000

-

1.001.566.709

-

964.043.764

-

-

1 .711.000

24

Cong ty 06 phn Tu' V6n Du TLI' MO và Cong Nghip - —
Vinacomin

271.258.009

-

25

COng ty CO phàn Tu? van Dàu tu' than UOng BI

202.468.717

-

26

COngty Tuy6n than CO'a Ong - TKV

-

1.261.888.964.818

-

422.710.213.888

-

4.433.000

-

1 .204.500

COng ty Kho vn và COng COrn PhO - Vinacomin
28Công ty CO phOn DIa chOt mO - TKV

- 27

29

Chi nhánh Cong ty CO phn Da cht mO - TKV - Xi
nghiêp Da chat DOng TriOu

Bàn thuyet minh Bào cáo tái chInh giCia n/en cfOnAy là mt bO phn khOng tách r&i cCa Báo cáo tài chInh
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Phy lyc 04

TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
Dia chi: Phu'äng Cam PhU, Thành phO Cam Ph& Tinh Quàng Ninh
BAO CÁO MUA, BAN VAT TL", HANG HOA, D!CH VJ VO'I CAC BEN LIEN QUAN
Ky tàî chInh bat cfãu tu' ngày 01/01/2020 và kt thUc vào ngày 30/06/2020

TT

Ten do'n vi

A
30
31
32

B
Côngty có phan Than Cao Son- Vinacomin
Chi nhánh Cong ty C3 phn Vat tu' - TKV Xi nghip Vt tu'
Cam Phá
COng ty Cphn Vn tài va Du'a don th mO - Vinacomin

33

COng ty Ch4 bi4n than Quàng Ninh - TKV
lông ccng

NGU'cYI LAP BIEU

NGUYENTH! THU HA

PHU TRACH KE TOAN TC

Giá tn mua trong

Dn vi: VND
..
Gia tn ban trong ky

281.516.287.964

2
14.791.500
144.441.305

6.870.757.232

-

-

3.303.500

569.476.128.069

1.686.972.057.685

1

Cm Phâ, ngày 10 thang 08 nãm 2020
GIAM DOC

PHAM THANH PHUD'NG

Bàn thuyt rn/nh Báo cáo tá/ chfnh giQa n/en dO nay là rnt b phn khOng tách r&i cOa Báo cáo tài chInh
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TP DOAN CONG NGHIP
THAN- KHOANG SAN VIET NAM

CONG TV CP THAN CQC SAU-VINACOMIN
S: J3893/TCSKTTC

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip -Ttr do- Hnh phác

Cdm Phá, ngày 12 tháng 8 nàm 2020

V/v Giâi trinh Lcii nhuân sau thu chênh !êch
so vài cüng k' närn tnrâc

KInh gCri: - U ban chrng khoán Nhã Nuc;
- S& giao djch chirng khoán Ha Ni.

Can cir thông tu s: 155/2015/TT-BTC ngày 16/10/20 15 cüa B tài chInh
ye vic hixóTlg dn cong bô thông tin trên thj trung chrng khoán.
Cong ty ci phn Than C9c Sáu - Vinacomin trân tr9ng cam an sçr quan tam
hçp tác cüa Qu ca quan trong th?yi gian qua.
Ngày 10 tháng 8 näm 2020 Cong ty C phn Than C9c Sáu - Vinacomin dã
1p xong Báo cáo tài chInh gira niên d nãrn 2020. Cong ty xin giâi trInh các chi
tiêu dn den chênh 1ch 1 ?i nhun sau thuê thu nhp doanh nghip t?i Báo cáo
kêt qua hot dng kinh doanh cüa kS' cOng bô thay dôi so vài báo cáo ccing kS'
nàm truc:
Lçii nhun sau thuê thu nhp doanh nghip tang so vài ciing kS' nãm trI1c:
Nguyen nhân chü yêu: Doanh thu ban hang và cung cap djch vii nam 2020 tang
14.999 triu dOng, tuang ü'ng 8%, giá vOn hang ban giárn 3.990 triu dOng,
tlxang irng 2%, chi phi tài chInh nãm 2020 giâm 5.586 triu dông, Wang crng
22%, chi phi ban hang tang 9.963 triêu dOng, Wang irng 19%, dan den !çyi nhutn
sau thuê 6 tháng näm 2020 tang so vOi qu II näm 2019: 8.967 triu dOng, tl.rang
irng 121%.
Trân tr9ng!
No'i n/ia,,
- Nhu kmnh gOl;
- Website Cong ty;
- Luii: VT, KTTC (Ng.H 04).

NGIXOI THVC HIN CONG BO THONG TIN
PHOCHANH VAN PHONG

Nguyn Trung Thành

