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Dc Ip - Tn' do - Hnh phóc

s& 1634

Cdm Phá, ngày 25 tháng 3 nãm 2019

/ TCS-KTTC
V/v CBTT Báo cáo tài chInh näm 2018
thrçic Cong ty PKF kiêm toán

KInh gui:

- Us',. ban Chi'rng khoan Nhà Nu'âc;
- Si Giao djch Chfrng Khoan Ha NOi.

1.Ten cong ty: Cong ty C phn Than C9c Sáu - Vinacomin
2. Ma chrng khoán: TC6
3. Dja chi tru si: Phix&ng Cm Phü-Thành PM Cm Phà-Tinj-i Quãng Ninh
4. Diéri thoaj: 02033.862062 Fax:

02033.863 936

5. Ngi.thi thi.rc hin cong M

thông tin: K toán tnr&ng Nguyn Hii'u Truing
6. Ni dung cüa thông tin cong b:
6.1. Báo cáo tài chInh nàm 2018 cüa Cong ty C Phn Than C9c Sáu 1p
ngày 18/3/2019 thrçic Cong ty PKF kim toán gm: Bang can dM k toán; Báo cáo
kt qua hoat dng san xut kinh doanh; Báo cáo h.ru chuyn tin t; Thuyt minh
báo cáo tài chInh.
6.2. Giãi trmnh chénh 1ch kt qua kinh doanh.
7. Dja chi Website däng tãi toàn b Báo cáo tài chInh: Cocsau.com
Chüng tôi xin cam kt các thông tin cong

M trén day là dung si.r that và

hoàn toàn chju trách nhiêm trixâc pháp lut v nç5i dung thông tin cOng b&
No'i nhn
- Nhix kInh gin (b/c);
- Website Cong ty;
- Linu: VT, KTTC (Ng.H).
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TAP DOAN CONG NGHJEP n-tj.j - IOANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN

Baa cáo tái chInh dä du'c kim toán

cho nãm tài chInh ktthUcvào ngáy 31 tháng 12 nãm 2018
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TAP SOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TV CO PHAN THAN cpc SAU - VINACOMIN
!a chi: Phu'ô'ng Cm Phü, thánh ph6 Cm Phá, tfnh Quáng Ninh.
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TP DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TY CO PHAN THAN C9C SAU - VINACOMIN
Dja chi: Phirô'ng Cm PhU, thành ph(3 Cm Phà, tinh Quàng Ninh
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BAa CÁO CUA BAN GIAMDOC
Nàm tài chmnh ktthüc vao ngày 31 tháng 12 nàm 2018
Ban Giám d(3c COng ty 0(3 phn Than Ccc Sáu - Vinacomin (du'O dày gd tt là ucong ty") trInh
bay báo cáo nay cong v&i Baa cáo tài chinh cho nãm tài chinh k(3t thüc vao ngày 31 thàng 12
nàm 2018 cta Cong ty dã thc ki(3m toán bO'i cac kim toán viên dc 1p.

1.

Thông tin chung
Cong ty C(3 phn Than Cc Sáu - Vinacomin là Cong ty C(3 phn thc chuy&n d61 tr
Doanh nghip nhà nu'ó'c thea Quyt djnh s6 20421QD-BCN ngày 08/06/2006 cOa B
tru'ô'ng B COng nghip.

T
r

Cong ty ho?t dng theo Giy chi'ng nhn dâng k' kinh doanh n du s6 2203000745 ngày
02101/2007 do S& Ké hoach và Du tu' tinh Quàng Ninh c(3p. Trong qua trinh ho?t dong các
nôi dung thay d6i v c(3 dOng sang lap, ngui d?i din pháp luát cOa cong ty, S(3 däng k'
kinh doanh da d1rc'c S K4 hoach và Du tu trnh Quáng Ninh ln Iu'ç't chC"ng nhán tai Giy
chCrng nhán däng k' doanh nghip COng ty 06 phn dàng k' Ian du s(3 2203000745 ngày
02/01/2007, Giy chng nhn dàng k' doanh nghip Cong ty C6 phn dàng k' thay d6i ln
th1i' 6 s(3 5700101002 ngày 02/11/2018.

r
r
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Theo Gi(3y chüng nhn clang k' kinh doanh va clang k9 thu(3 Cong ty c6 phn thay d(3i ln 6
ngày 02/11/2018, v(3n diu le ca COng ty là 324.961.050.000 VND du'c chia thành
32.496.105 c6 phn, danh sách c6 cOng cu th(3 nht.r sau:
IT

I

1
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Ten c6 dông
Ip doàn Cong nghip Than -

S6 c6 phn

S6 tin

T' Iê %

19.786.355

197.863.550.000

60,89%

Khoáng sn Vit

I
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AFCVFLIMITED

757.100

6.838.000.000

2,33%

3

MAYBANK KIM ENG

600.500

6.005.000.000

185%

585.500

4.639.000.000

1,8%
33,13%

SECURITIES (THAILAND)

I

PUBLIC COMPANY LIMITED

•
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Trjnh Trung ChInh

I
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Co dOng khác

10.766.650 109.615.500.000

T6ng cng

32.496.105

U
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U
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2.

100%

Hi dng quàn trl, Ban Giám d6c vâ Ban kim soát
Các thành viên ci)a Hi d(3ng quàn tn cOa Cong ty trong suOt nãm tài chinh và den ngày Ip
báo cáo nay bao g(3m các vi nht.r sau:
Hovàtên:
ChO'cvu:

U
•
I

324.961.050.000

-

Ong Phm H(3ng Tài
Ong Vu Van Kh(3n
Ong Nguyn Tn Long
Ong Nguyn Van Thuen
Ong Trn Dü'c Kha

ChO tch
Thành vièn
Thânh vièn
Thành viên
Thành vién

U

U
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TP OAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TY CO PHAN THAN CQC SAU - VJNACOMJN
Sla chi: Pht.ng Cm PhU, thành ph6 Cm Ph, tinh Quàng Ninh

I

BAO CÁO CUA BAN GIAM DOC (Tip theo)
Nãm tài chInh kt thüc vào ngáy 31 thang 12 näm 2018

a.

Các thành viên cOa Ban Clam dc Cong ty dä diu hành ho?t dng cOa Cong ty trong suOt
nãm tài chInh Va d4n ngây Ip báo cáo nay bao gm các vi nht.r sau:

I
•1

Ho và ten:
Ong Nguyn Van Thun
Ong VO Van Khn
OngLeVanGiap
Ong Trn Sn Ha
Ong Nguyn Tn Long
Ong Vu Van Hung
Ong Dinh Thai Binh

r
r

Chcvu:
Quyn Giám dc (ttr ngày 25/10/2018)
Giám d6c (dn ngày 25/10/2018)
PhO Giám d& (c5n ngày 0 1/09/2018)
PhO Giám dc
Phó Giám dc
PhO Giám d6c
Phó Giám d6c

(I)

(I)

Thea Quy4t dnh s6 169/QD - TCS ngày 25/10/2018 cOa Hi dng qun tr Cong ty
Co phári Than COC sáu - Vinacomin.

(II)

Theo Quyt dlnh s 170!QD - TCS ngày 25/10/2018 cOa Hi dng qun trj Cong ty
CO phn Than CQc sáu — Vinacomin.

r

(iii) Theo Quyt djnh s6 133/QD - TCS ngày 15/8/2018 cOa Hi dng quan trl Cong ty C6
phân Than CQc Sáu - Vinacomin.

I
I

Các thành viên cOa Ban kim soát cOa Cong ty trong su6t nãm tài chInh và dn ngày 1p
báo cáo nay baa gôm cac vi nh sau:

I

Ho va ten:

1
-

•

Chüc vu:

Ong Nguyn Van Hung

Tru'O'ng ban

Ba Nguyn Thi Mai Anh

Thành

Ba Vu Thn Thành

Thánh viên

a

3.
a

COng ty có try sO' t?l: phung Cm Phü, thành phó Cm Ph, tinh Quang Ninh.

I
4.

Chi tiét tinh hInh tài chmnh vào ngày 31 tháng 12 näm 2018 và k4t qua ho?t dng kinh
doanh cho näm tài chInh két thUc cOng ngày cOa Cong ty du'c trinh bay trong Baa cáo tài
chInh dã &r9'c kim toán dnh

a
r
a

TInh hInh tài chinh Va k& qua hot dng kinh doanh

5.

r

Các khoàn bAt thu'O'ng Va sy' kin phát sinh sau nién d
En ngày 1p baa cáo nay, Ban Giám d6c Cong ty cho rang khOng CO sçr kin nào Co th4
lam cho các s6 liOu Va thông tin dã &r'c trinh bay trong Baa cáo tài chinh dã duc kim
toán cOa Cong ty bi phan ánh sal ech.

a

fl
6.

Cong ty kim toán

a
r

Cong ty TNHH PKF Viêt Nam du'p'c chi dlnh là kim toán viên thu'c hin kim toán Baa cáo
tài chinh cho näm tài chmnh kt thüc vào ngáy 31 thang 12 näm 2018 cOa Cong ty.
3
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TAP DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TV CO PHAN THAN CQC SAU - VINACOMIN
Da chr: Phu'&ng Cm PhO, thành ph6 Cm Phá, tinh Quáng Ninh
BAO CÁO CUA BAN GIAM DOC (Tip theo)
Nãmtái chInh kétthücvào ngay3l thang 12 nàm 2018
7.

Cong b trách nhim ccia Ban Giám d6c

1

I
a

Ban Clam d6C COng ty chju trách nhiém ip Baa cáo tài chmnh Va dam baa Baa cáo tài
chInh da phán ánh trung thrc va hcp I' v tmnh hInh tài chInh vao ngày 31 tháng 12 näm
2018 cOng nhu' kt qua ho?t dng kinh doanh Va Iu'u chuyn tin t cho nàm tài chinh kt
thUc vào ngày 31 thang 12 näm 2018 ca Cong ty. D 1p Báo cáo tái chInh, Ban Giám d6c
COng ty du'c yêu cu:
Xáy dçi'ng và duy tn kim soát nOi b ma Ban Giám d6c Cong ty xac djnh a cn thi4t
d dam baa cho viOc âp Va trinh bay Báo cáo tài chmnh khOng con sal sat trong yu
do gian n hoc do nhm Ian;

r
r

Ly'a chon phO hp Va

dung nht quán các chinh sách k toán;

fl

Thy'c hien các xét doán vã u'&c tinh mt cách h'p I' va than trçng;

r

NOu rO các chun mtrc k4 toán du'p'c áp dcrng có dirc tuán tht hay khong, cO nhO'ng
áp dung Sal Ich trong yu dn mUc cn phái cong bó và giái thIch trong báo cáo tái
chInh hay khOng;
-

Lp Va trmnh bay các Báo cáo tái chInh trén co' so' tuân thi cac chun mu'c k4 toán,
ché d k4 toán và cac quy djnh pháp I' có lien quan d4n vic 1p vá trinh bay báo cáo
tái chinh;

-

Lp Baa cáo tái chmnh trOn co' sO' hot dng liOn tçic trü' khi giá thuyét Cong ty sO tip
tic ho?t dong khOng cOn phü ho'p.
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a
a
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I
a
a
a

Ban Giám d6c COng ty cam két rng dã tuân thO các yOu cu nOu trOn trong vic 1p Báo
cáo tài chInh Va nhn thy khOng cO vn d bt thu'ng xay ra cO the ánh hu'O'ng den khá
náng ho?t dng liOn tvc cOa doanh nghiOp.
Ban Giám dec Cong ty chju trách nhim dam baa s k toán dc ghi chép dey d, phán
ánh trung th,rc va hp l tInh hinh tai chInh cia Cong ty và dm báo Baa cáo tái chInh ca
Cong ty dirQ'c 1p phü hp v&i các chun myc ké toán Vt Nam, Ché d ké toán doanh
nghip Vit Nam hin hành vá các quy dlnh pháp l cO liOn quan den viec Ip và trinh bay
baa cáo tài chInh.

I
A
I

Ban Giám dOc cOng chju trách nhiem dam bOo an toán cho các tài san Va dã thyc hin các
bin phap phii ho'p d ngãn ngCi'a vâ phát hiên sal sot vá các trtio'ng hp vi phm khác.
Ban Clam d6c xác nhn rang Báo cáo tài chmnh cho nãm tài chInh kt thüc vao ngày 31
tháng 12 nãm 2018 cOa COng ty dã du''c 1p thea dung các yOu ceu nOu trOn.
Ngoài ra, Ban Clam dec cam kt rng Cong ty khOng vi phm nghTa vy cong b6 thong tin
theo quy djnh t?i Thông tu' s6 155120151TT-BTC, ngáy 06/10/2015 cta B Tài chlnh v vic
hu'ô'ng dn cOng b6 thong tin trOn Thi tru'&ng chtvng khoán.
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
C6NG TV CO PHAN THAN C9C SAU - VINACOMIN
ia chi: Phu'O'ng Cm Phü, thành ph6 Cm Ph, tTnh Qung Ninh
BAO CÁO CUA BAN GIAM DOC (Tip theo)
Nàm tài chInh k4tthc vào ngày 31 tháng 12 näm 2018
8.

? kin ccia Ban Giám d6c
Theo kin cOa Ban Giám d6c COng ty, Báo cáo tài chInh a d.rc kim toán (dmnh kern)
dã phán ánh trung thy'c vá hç'p I v tinh hinh tái chInh cOa Cong ty vào ngày 31 tháng 12
närn 2018, kt qu hoat dng kinh doanh Va tInh hInh Iu'u chuy4n tin t trong näm tài
chInh kt thüc cüng ngãy vá dicyc Ip phü hp các chun mçpc k toán Vit Nam, Ch
k toán doanh nghiep Viêt Nam hin hánh và các quy djnh pháp l co Iên quan dn viêc
lap va trInh bay baa cáo tài chinh.
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Quàng Ninh, ngày 18 tháng 03 näm 2019
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PKFViêtNam
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Accountants &
business advisers
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Ha Nôi, ngày 18 tháng 03 nàm 2019
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BAO CÁO KIEM TOAN DOC LAP
•
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I
I
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KInh gO'i: Hôi d6ng Quàn tr và Ban Giám d6c
Cong ty C phn Than C9c Sáu - Vinacomin
ChUng tôi dã k14m toán Báo cáo tài chInh cho nàm tài chlnh ktthUc vào ngày 31 thang 12 nãm
2018 cL)a Cong ty C6 phn Than Ccc Sáu - Vinacomin du'çc 1p ngày 18 thang 03 nãm 2019,
bao gm: Bang can d61 k4 toán vao ngày 31 tháng 12 nãm 2018, Báo cáo kt qua ho?t dcng kinh
doanh, Báo cáo Iu'u chuy4n tin te Va Ban thuyt minh báo cáo tài chlnh cho nãm tài chInh kt
thüc vao ngay 31 tháng 12 näm 2018 du'o'c trinh bay tu' trang 08 den trang 50 kern theo.

A

Báo cáo tài chinh dä du''c kiem toán nay khOng nhem phán ánh tlnh hmnh tài chInh, két qua hoat
dng kinh doanh giO'a va tinh hmnh lu'u chuy4n tin té theo các nguyen tec và thông ie ke toán
du''c chep nhn chung tal cac nu'àc khác ngoài Viêt Nam.

a

Trách nhiêm cüa Ban Giám d6c
a

I
•

I

Ban Clam d6c Cong ty C6 phn Than Coc Sáu - Vinacomin chju trách nhim v vic 1p va trinh
bay trung thçrc và hp l' báo cáo tài chinh cOa COng ty theo các chuen mçj'c ké toán Viêt Nam,
ch4 d ké toán doanh nghip Vit Nam va các quy dlnh pháp l' cO lien quan d4n vic 1p va trmnh
bay báo cáo tài chinh va chu trách nhiOm v ki4m soát nOl b ma Ban Giám d6c xác dnh là cn
thi4t d4 dm bao cho viec lap Va trInh bay báo cáo tài chmnh khOng Co sal sot trong yéu do gian
ln hoäc nhm lan.

a

Trách nhiêm cua kim toán viên
a
a

$

I
•
•
$
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Trách nhiêm cOa chUng tôi là du'a ra ' kien v báo cáo tài chinh du'a trên két qua cOa cuc kiêrn
toán. Chüng tOi dà t14n hành cong viec kiern toán theo Chuen mçj'c Kiem toán Viêt Narn. Các
chuen mu'c nay yeu cu chüng tOi tuán thO chuen rnçrc va các quy dnh v dao d'c ngh nghip,
1p k4 hoch và thy'c hiên cuOc kim toán d4 dat duc sti dam bao hp l' v vic lieu báo cáo
tài chlnh cOa Cong ty có con sal sot trong y&u hay khOng.
Cong vic ki4m toán bao gim thc hin các thO tuc nhm thu thâp các beng chU'ng k14m toán v
các s6 lieu Va thuy4t minh trên báo cáo tài chinh. Các thu tc k14m toán du''c !y'a chpn dgj'a trên
xét doán cOa k14m toán vien, bao gm dánh giá rOi ro có sai sOt trçng y4u trong báo cáo tái chlnh
do gian ln hoäc nhm ln. Khi thu'c hiên dánh giá các rOi ro nay, kiem toán viên dã xern xét ki4m
soát nOi bO cOa Cong ty lien quan den vic 1p và trinh bay báo cáo tài chinh trung thu'c, hp l'
nhern thi4t ké các thO tyc kiem toán phü hap vO'i tinh hInh thu'c té, tuy nhiên không nhrn myc
dIch du'a ra kin v hiu qua cOa kirn soát ni b cOa Cong ty. Cong vic kim toán cüng bao
gm dánh giá tmnh thIch hç'p cOa các chlnh sách ké toán du''c áp dung vá tinh hp l' cOa các
u'O'c tInh ké toán cüa Ban Clam d6c cOng nhi dánh giá vic trinh bay t6ng the báo cáo tài chinh.
ChUng tôi tin tu'&ng rng các bng chü'ng kim toán ma chUng tOi dã thu thâp du'ç'c là dy dO va
thIch hc!p lam co sO' cho ' kin k14rn toán cOa chOng tôi.

a
Van phOng chinh .TeI: +842466644488 • Fax: +842466642233 • Email: pkfvietnampkf.com.vn

. www.pkf.com.vn
I Tng 10 Va 12 tOa nhà 1-lapulico • S 1 Nguyen Huy TirOng. Phircing Thanh Xuân Trung • Quân Thanh
Xuàn • Thành phd Ha Nôi • Vit Nam
$

6

PKF Viêt Nam là cong ty thành viên cOa Tp 00àn PKF Qudc td, mang lttOi câa câc cong ty dôc lap và khOng theta nhân bt kS' trách nhiêm hoäc nghia vu nào cho các
hành dong hoac viêc khOng hành dong cüa bdt kS' cong ty hoc cãc cong ty thành vien khác

A

I
I
'?kin cCia Kim toãn vien

U
U

Thea ' ki4n chüng tOl, xét trén các khia canh trQng yu, Baa cáo tài chInh kern thea dã phàn ánh
trung thçi'c Va hç'p I tmnh hlnh tài chmnh vao ngày 31 tháng 12 nãm 2018, k6t qua hot dng kinh
doanh va tmnh hInh Iu'u chuy4n tin te trong nâm tài chmnh k4t thüc cüng ngày cOa Cong ty 06
phn Than Ccc Sáu - Vinacomin, va div'c Ip phü ho'p v&i các chun mvc k& toán Vit Narn,
ché dO k4 toán doanh nghiep Vit Narn hiên hánh và cac quy djnh pháp i' CO lien quan dn viêc
Ip Va trmnh bay baa cáo tài chinh.

•
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U
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a

a

I
B
I

\O

Cong ty TNHH PKF Viêt Nam

4?'

CONG ri
TRACHNHIEMHU
Ti

*

VIET NAM
/

XUA

1t

Ong Quang
PhOT6ngGiamd6c
Giy chU'ng nhn dàng k' hành ngh
ki4m toán s6: 0576-2018-242-1

Nguyn Hoàng Ha
Kiém toán vien
Giy chU'ng nhân dang k' hành ngh
kim toán s6: 0740-2018-242-1

a

a

I
I
U
a

a

a

a

a

a

a

I
I
B
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a

a

a
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TP DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN THAN CCC SAU - VINACOMIN

•

Dja chi: Phung Cm PhU, Thành phÔ Cm Ph, Tñih Qung

U
CAN 901 KETOAN
IBANG
Ngày 31 tháng 12 nàm 2018
U
TAt SAN
U
U TAI SAN NGAN HIN
Tin và các khoàn tu'o'ng du'o'ng tin
•
Tin
Các khon tu'o'ng du'o'ng tin
U Các khoàn dAu tu' tài chinh ngãn han
Chü'ng khoán kinh doanh
•
D phông giàm giá chü'ng khoán kinh doanh
•
Các khoàn phài thu ngn hn
Phài thu ngn
khách hang
U Tra tru'O'c choh?n
ngu'ô'i ban ngn han
. Phâi thu ngn hn khác
Dy' phOng phai thu ngn hn khO doi (*)
Hang
ton kho
U
•

U
U
•
•

U
U
•

U
U

U
•

U
U
U
U
U
U
U

Hang thn kho
Dy' phong g,àm giá hang ton kho (*)
Tài san ngn hn khác
Chi phi trà tru'O'c ngn h?n
Thu va cac khoan phai thu Nhà nu'O'c
TAI SAN DAI HN
Các khoân phài thu dài hn
Phai thu dài hn cüa khách hang
Ira tru'o'c cho ngtio'i ban dài hn
Phai thu dài han khác
Tài san c6 dinh
TSCD hO'u hInh
- Nguyen giá
- Giá tn hao mon 1u9 ké
TSCD vO hinh
- Nguyen giá
- Giá tr hao mon Iu9 ké
Bâtdôngsànclautu'
Tàisànd&dangdâihn
Chi phi xây dy'ng co' ban d& dang
Dâu tu' tài chInh dài hn
Du tu' gop vOn vào on vi khác
Dy' phông giam giá du tu' dâi h?n (*)
Tài san dài han khác
Chi phi tra tru'âc dãi h?n
TONG CONG TAt SAN

Do'n vi: VND
ThuyM
Ma so
minh

31/12/2018

100
110
111
112
120
121
122
130
131
132
136
137
140
141
149
150
151
153
200
210
211
212
216
220
221
222
223
227
228
229
230
240
242
250
253
254
260
261
270

5.1
5.2

967.983.136.521

769.303.108.221

661.384.716
661.384.716

1.548.940.792
1.548.940.792

13.079.400.000
43.598.000.000
(30.518.600.000)
396.250.942.578
394.716.859.633
269.920.000
1.264.162.945

5.3
5.4
5.5
5.6

470.400.724.474
470.400.724.474
87.590.684.753
84.590.684.753
3.000.000.000
974.371.064.532
38.287.447.419

5.10
5.13

5.8

5.9

24.850.860.000
43.598.000.000
(18.747.140.000)
264.246.193.795
264.233.122.231
369.170.000
625.856.672
(981.955.108)
425.351.342.830
425.351.342.830
53.305.770.804
53.249.498.029
56.272.775
1.097.133.936.427
34.544.761.833

-

5.3
5.4

01/01/2018

38,287,447.419
664.392.035.358
663.817.548.351
3.596.253.176.327
(2.932.435.627.976)
574.487.007
1.712.999.057
(1.138.512.050)

5.7

MHI
34.544.761.833 :F
772.556.310.567 NAP
772.265.160.170
3.570.699.091.822 (2.798.433.931 .652)
291.150.397
1.313.293.200
(1 .022.142.803)

4.716.484.955
4.716.484.955

3.674.079.899
3.674.079.899

266.975.096.800
266.975.096.800

286.358.784.128
286.358.784.128

1.942.354.201.053

1.866.437.044.648

5.10

Báo cáo tài chInh nay phái du'cyc c7QC chung v&i cac thuy4t minh kern theo
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TP DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TY CO PHAN THAN CQC SAU - VINACOMIN

IDia chi: Phu'&ng Cm Phü, Thành ph6 Cm Ph, Tinh Quàng Ninh
I
CAN DOi KE TOAN (tip theo)
IBANG
Ngày 31 tháng 12 nãm 2018

U
I

Do'n vi: VND

-

NGUON VON

NçYPHAITRA
Nc' ngn hn
tr ngu'O'i ban ngn h?n
U Phài
Ngu'ô'i mua trà tin trvâc
U Thus va khoân phi np Nhà nu'&c
Phi tr ngvo'i lao dng
Chi phi phài tr ngn h?n
•
Phài tr nOi b ngn h?n
•
Phi tr phi np ngn hn
Vay và n thuê tài chinh ngn hn
U Dy' phong phâi trà ngn hn
khen ththng, phUc lç'i
U Qu9
Giao dich mua ban l?i trái phiéu ChInh phi
Nç'dàihan
•
Phài tr dái han khác
•
Vay va nç' thuê tài chInh dài hn
VON CHU S& HLYU
U Vn chü so' hu'u
U V6n fu tu' cüa chü s& hCFu
- C phiéu ph6 thông có quyn b14u quyt
c6 phi4u u'u
•
Qu9 du tu' phát tri4n
•
Lo'i nhun sau thu4 chu'a phân ph6i
chu'a PP tOy k4 d4n cuói kS' tru'ác
U -- LNST
LNST chu'a phân phói kS' nay
INgu6n kinh phi và qu9 khác
Ngun kinh phi hlnh thành TSCD
•

U
TONG CONG NGUON VN

Thuyt
Maso
munh
300
310
311
5.12
312
313
5.13
314
315
5.14
316
319
5.15
320
5.11
321
5.16
322
324
330
337
5.14
5.11
338
400
410
5.17
411
411a
411b
418
421
421 a
421 b
430
432

31/12/2018
1.574.039.702.067
1.249.716.945.788
631.200.704.237
285.535.901
79.683.428.854
88.927.710.116
39.522.760

1.491.518.143.686
1.107.671.711.123
522.853.598.415

16.680.878.331
397.852.335.766
16.627.069.808
18.419.760.015

118.795.147.297
296.607.589.246
10.523.425.000
3,950,543.594

324.322.756.279

383.846.432.563

324.322.756.279
368.314.498.986
368.314.498.986
324.961.050.000
324.961.050.000

383.846.432.563
374.918.900.962
364.455.970.738
324.961.050.000
324.961.050.000

2.040.317.377
41.313.131.609
41.313.131.609

440

01/01/2018

1.942.354.201.053

83.263.452.655
71.677.954.916

1.866.437.044.648

Quang Ninh, ngãy 18 thang 03 nàm 2019
Q. GIAM oOc

KE TOAN TRU'YNG

:' CONG TV

U
I
I

COPMAN
* THANc9CS"P
VINACOM •%

4I

•'1

•

Nguyen Th! Thu Ha

Nguyen Hu'u Tru'o'ng

guyèn Van Thun

I
I

I

IBáo cáo tài chInh nay phái d'u'Q'c dQC chung v&i cac thuyt minh kern theo

.

2.040.317.377
HAN
37.454.603.361
947.924.699
)
36.506.678.662
10.462.930.224
10.462.930.224

.

U
NGIP&I LAP BIEU
I

*
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TAP OAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
Dia chr: Phu'ng Cm Phü, Thành phó Crn Phà, Tinh Quàng Ninh

a

BAO CÁO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH
Nàm tài chinh kt thüc vào ngày 31 thang 12 näm 2018
Scm vi: VND

U

Ma

CHI TIEU

U
Doanh thu bàn hang và cung

cap

dich vy

Các khoàn giâm trü' doanh thu
Doanh thu thun tCv bàn hang hoá và cung
DV
a

Lçi nhun gp
vy

ye

Nàm 2018

01

6.1

3.054.011.427.369

2.524.392.130.726

3.054.011.427.369

2.524.392.1 30.726

2.818.139.678.455

2.226.443.634.839

cap

10
11

ban hang Va cung

cap

Nàm 2017

02

Giá v6n hang ban

I

S 6

Thuyt
minh

dch

6.2

20

235.871.748.914

297.948.495.887 rRACH

Doanh thu hoat dng tài chinh

21

6.3

1.175.419.489

1 .048.820.785

•

Chi phi tài chInh

22

6.4

67.978.678.354

59.294.928.073

•

- Trong dO: Chi phI ìãí vay

23

56.207.218.354

62.170.044.367

Chi phi ban hang

24

6.7

3.169.482.093

2.369.017.199

Chi phi quàn I' doanh nghip

25

6.7

116.896.923.751

185.704.489.119

Lo'i nhun thun tu' ho?t dông kinh doanh

30

49.002.084.205

51.628.882.281

Thu nhp khác

31

6.5

3.868.660.455

4.378.592.872

Chi phi

32

6.6

1.213.910.149

5.697.770.157

Lo'i nhuàn khàc (40=31 -32)

40

2.654.750.306

(1.319.177.285)

T6ng to'i nhun k toán tru'ó'c thuê

50

51.656.834.511

50.309.704.996

Chi phi thus TNDN hin

51

10.343.702.902

13.803.026.334 1*

Chi phi thu TNDN hoãn Ii

52

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

60

41.313.131.609

36.506.678.662

Lãi co' bàn trên c6 phiu

70

U
•

r

U

6.9

6.10

p

1.271

1.123

Quàng Ninh, ngày 18 tháng 03 nãm 2019
NGU'ô'I LAP BIEU

a

KE TOAN TRU'&NG

GIAM SOC
' cô,NGTY

I

COPH*N •

* THAN COC VINACOMI

r

a

Nguyn Th Thu Ha

Nguyn Hü'u Tru'ô'ng

Nguyn Van Thun

U
r

F
a

a

Báo cáo tái chinh nay phá/ ducc doc chting vOl các thuyt rn/nh kern theo

I
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TP DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TV CO PHAN THAN Ccc SAU - VINACOMIN
Dia chr: Phu'&ng Cm Phi, Thành phó Cm Phà, TTnh Qung Ninh
BAO CÁO LU'U CHUVEN TIEN T (theo phu'o'ng pháp gián tip)
Nám tài chlnh kt tht:ic váo ngày 31 tháng 12 näm 2018
Do'n vj: VND

n

:
__

CHI TIEU
LU'U CHUYEN TIEN ICr HOT DQNG SAN XUAT KINH
DOANH
Lo'i nhuân tru'&c thus
Khu hao TSCE vã BESDT
Các khoãn dir phông
LâiI6tir hoatdng dutu'
Chi phi al vay
Lç'i nhun tC hot c1ng kinh doanh tru'&c thay d61 v6n
Iu'u c1ng
(Tang)/Gm cac khoan phài thu
(Täng)/Gm hang tn kho
Tang!(Giàm) các khoàn phi tr (Khong bao g6m al vay phi
trà vá thué TNDN phi nop)
(Tang)/Giám chi phi tr tru'O'c
Tin al vay dã trà
Thus thu nhp doanh nghiep da flop
Tin thu khác tCr hoat Qng kinh doanh
Tin chi khác cho hoat dng kinh doanh
Lu'u chuyn tin thuâri tü' hot dcng kinh doanh
Tin chi d mua sm, xay dv'ng TSCD vá TS dal han khác
Tin thu tir thanh l, nhu'Q'ng bàn TSCD Va các TSDH khác
Tin thu II cho vay, có tO'c và Ipi nhuân du'pc chia

Nàm2018

Ma so

Nãm2017

01
02
03
05
06

51.656.834.511
200.323.922.544
7.896.771.892
(1.865.626.203)
56.207.218.354

50.309.704.996
265.362.646.666
11.188. 95 1.294
(4.807.677.025)
62.170.044.367

08

314.219.121.098

384.223.670.298

09
10

(136.583.038.900)
(45.049.381.644)

104.437.283.887
(249.470.360.291)

11

(28.112.555.747)

215.001.213.728

12
14
15
16
17

(11.957.499.396)
(56.167.695.594)
(12.662.153.078)
33.500.000
(12.261.742.000)

(87.442.347.519)
(63.507.822.145)
(2.397.463.785)
45.000.000
(3.747.203.000)

20

11.458.554.739

21
22
27

(45.057.808.168)
690.206.714
49.251.903

297.141.971.173
(228.075.365.546)
2.960.409.392
1.048.820.785

Lu'u chuyri tin thuân tCi' hot dng dâu tu'

30

(4.4.318.349.551)

(224.066.135.369)

Tin thu tü' di vay
Tin trà n' gôc vay

33
34

796.207.159.260
(754.486.089.024)

1.001.217.971.643
(1.073.700.412.571)

Tin trâ nç' g6c thuê tàl chInh

35

06 tü'c, lo nhun dã tr cho ch s hCi'u
Lu'u chuyn tiên thun tCj' hoat dông tài chInh
LU'U CHUYEN TIEN THUAN TRONG NAM
Tin và tu'o'ng du'o'ng tin du näm

36
40
50
60

(9.748.831.500)
31.972.238.736
(887.556.076)
1.548.940.792

(72.482.440.928)
593.394.876
955.545.916

Tin vã tu'o'ng du'o'ng tin cui näm

70

1.548.940.792

Qung Ninh, ngãy 18 thang 03 nãm 2019
M DOC

a
NGU'O'I 14P BIEU

661.384.716

KE lOAN TRIJ'&NG

a
CONGT.
r

TM c?C S

S
.5

yIN

MI

1k4.

Nguyn Thj Thu Ha

Nguyen HQ'u Tru'&ng

uyn Van Thuân

a
a
a

B
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TAP DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIT NAM
C6NG TV CO PHAN THAN CQC SAU - VINACOMIN
Dia chi: Phu'ô'ng Cm Phü, thành ph6 Cm Ph, tinh Qung Ninh

r
r

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH
Näm tài chmnh k6t thüc vào ngày 31 thãng 12 nãm 2018
I

DIC DIEM HOIT DONG CUA DOANH NGHIEP
HInh thcc s& hu'u vin:

r
r

T

r

COng ty C6 phn Than CQc Sáu - Vinacomin là COng ty 06 phn dirç'c chuy6n d61 tü'
Doanh nghip nhà nu'âc theo Quy6t djnh s6 2042/QD-BCN ngày 08/06/2006 cOa B
tru'O'ng B Cong nghip.
Cong ty ho?t dng theo Giy chng nhn dàng k' kinh doanh ln du s6 2203000745 ngày
02/01/2007 do SO' Ké hoch Va Du tu' tinh Qung Ninh cp. Trong qua trinh ho?t dng các
ni dung thay d61 v C6 dông sang lap, ngu'ô dai dièn pháp lut cOa cOng ty, s6 däng k
kinh doanh da du'yc SO' K hoach và Du tu' tinh Qung Ninh ln fti'c't chü'ng nhn ti Giy
ch(rng nhn dàng k doanh nghip Cong ty C6 phn dang k' In du sO 2203000745 ngày
02/01/2007, Giy chü'ng nhn dàng k' doanh nghip COng ty CO phn dàng k' thay d61 ln
thC'6 sO 5700101002 ngày 02/11/2018.
Ngàrih ngh kinh doanh và hot dng chInh:

r

Ho?t dng chmnh cOa Cong ty là:
r

Khai thác và thu gom than cü'ng;

r

Khaithácqungst;

r

Sn xut do uOng khOng c6n, nu'&c khoáng;
- Sn xut sam, lOp cao su, dp va tài chO lOp cao su;
- Sn xut các sn phm khác tü' cao su;
SO'a chO'a thiOt b khác;
PhádO';
- Van ti hang hOa du'&ng sat;

r
a
a

I

- Vn ti hang hóa du'O'ng thOy ni dila;
Kho bãi va lu'u trü hang hôa;
San xut Va kinh doanh din.
Ngoài ra, Cong ty khong Co hot dng dáng kO nào ngoài chii'c nàng kinh doanh dã dic
dàng k'.
Chu k? san xuAt, kinh doanh thông thu'&ng:

•

Chu kS' san xut, kinh doanh thông thir&ng cOa Cong ty du'c th,rc hin trong thô'i gian
khOng qua 12 tháng.

U

CAu trCic doanh nghip:

•

Cong ty cO trçi so' t?i: phu'ng Cm PhU, thành ph6 Cm Phi, tinh Quáng Ninh, Vit Nam.

U

DOn ngày 31 thang 12 nàm 2018, tOng S0 can bQ nhàn viên Cong ty là 2.465 ngu'ô'i, trong
dO sO can b lãnh d?o là 180 ngu'ô'i.

Bàn thuyét minh Báo cáo tài chInh là mct b phn khOng tách r&i cQa Báo cáo tài chInh
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TV CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
Dia ch: Phu'&ng Cm Phü, thành ph Cm Phá, tinh Quâng Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (Tiep theo)
Nãm tài chinh kêtthüc vàa ngày 31 thãng 12 nàm 2018
2

CO' S& LP BAO CÁO TA! CHiNH
Chun mu'c k toàn và ch do k toán
Báo cáo tài chinh du'c 1p phô hp vOl các chuOn myc k toán Vit Nam, ch dO k toán
doanh nghiep ViOt Nam, Ch d k toán doanh nghip ban hành thea Thông tu' s
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cüa B tài chInh và Thông t so 53/20161TT-BTC ngày
21/3/2016 cüa B Tài chInh sô'a di, b sung mt sO dêu cüa Thông tu sO 200/20141TTBTC ngày 22/12/2014 Hu'ng dn ché d k toán doanh nghip và các quy dlnh pháp l' ye
tài chInh, k toán CO lien quan.

—

3

NAM TA! CHINH, DO'N V! TIEN TE SU' DUNG TRONG KE TOAN
Näm tài chinh cOa Cong ty bt du tü' ngay 01/01 và kOtthOc vàa ngày 31/12 nàm duong ljch.
a'n vi tiên t sO' dung trang k taán là dng Viet Nam (VND).

4

TOM TAT CAC CHiNH SACH KE TOAN QUAN TRONG
Ngoi trti nöi dung duc nêu ti myc 4.8 du'Ol dày, các chinh sách kë taán dã du'9c áp
dging trong viec trinh bay Baa cáo tâi chInh nay là nhOt quán vOl các chInh sách ké taán dã
du''c ap dyng dé trinh bay Baa cáo tài chInh cha nãm tài chInh kOt thOc vàa ngay 31 tháng
12 näm 2017 cOa Cong ty.

4.1.

LJ'ó'c tinh kO toàn
Viêc lap và trinh bay Baa cáo tài chinh cha nàm tài chInh kOt thCic vàa ngày 31 tháng 12
nàm 2018 cOa Cong ty tuán thO thea các Chun mu'c kO taán Viêt Nam, chO do ké taán
doanh nghp Viêt Nam, yêu cu Ban Giám dOc phài cO nhCng u'O'c tinh và già djnh anh
hu'&ng den sO lieu baa cáa v cong n, tài san và vic trinh bay các khaàn Cong n va tài
san tim tang ti ngày kOt thUc nàm tài chinh cOng nhu' các sO lieu baa cáa v daanh thu
va chi phi trang suOt nãm tài chinh. KOt qua hot dng kinh daanh thçi'c tO cO the khác vO'i
các u'&c tinh, gia dnh dat ía.

4.2. lien và các khoàn tu'o'ng du'o'ng tiên
Tin baa gm tin mt ti qu9', các khoân tin gO'i ngàn hang (không k' hen).
Các khoân tu'ng du'ang tin là cac khoân du tu' ngOn hn cO thOl hn thu hOi hoàc dáo
hn không qua 3 tháng có kha nàng chuy4n dOi thành mt lung tin xác dlnh và không cO
rüi ía trang chuy4n dOi thành tiOn kO t0 ngày mua khaán du tu' dO ti thOl diem baa cáa.
4.3. Nc' phài thu

n

Các khoàn phài thu trnh bay trang Baa cáo tài chInh thea giá trl ghi sO phái thu tO' khách
hang cOa Cong ty và các khoan phai thu khác cong vOl dy' phông nq phai thu khó dOi. Ti
thO'i diOm baa cáo, n4u:

n

- Khoàn phài thu cá thO'i gian thu hOl hoàc thanh toán du'Ol 1 nãm (hoac trang mt chu k'
san xut kinh daanh) du'o phân loai là Tài san ngàn han;

Bàn thuyt minh Baa cáo tài chmnh là mt bO phn khOng tách r&i cOa Baa cáo tài chInh
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P DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TV CO PHAN THAN CQC SAU - VINACOMIN
ia chi: PhLthng Cm Phi, thành ph6 Cm Ph, trnh Qung Mnh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH (Tip theo)
Nämtài chinh kêtthücvào ngày3l tháng 12 nàm 2018
Dy' phàng np' phi thu khó dôi th4 hin phn giá trj dçr kn bl t6n tht do các khon phi
thu khong duvc khách hang thanh toán phát sinh di vO'i sO du' các khon phài thu vào
ngày kt thUc nàm tài chInh.
Dy' phông nç phi thu khO dôi duc trIch lap cho nhLThg khon phi thu dã qua h?n thanh
toán tü' sau tháng trô' len hoc cac khon phi thu ma khách n' khô CO khà nàng thanh
toán do bi thanh li', phá sen hay các khO khän tu'o'ng tçi' (khong bao gm nhQ'ng khách
hang dã qua han trén nhu'ng dang t14n hành thanh toán hoc cO cam kt thanh toán trong
th&i gian tó'i).
4.4. Hang tn kho
Hang tn kho du'ç'c thO hin là giá thp hon giG'a giá gOc và giá tr thun có thO thy'c hin
du'Q'c côa hang tn kho.
Giá gOc hang ton kho baa gm chi phi mua, chO bin và các chi phi lien quan trçrc tiOp
khác phát sinh d cO dLFQ'c hang tn kho 6' dja d1m va trng thai sn sang sir dung.
Giã trj thun CO th thu'c hin du'c cUa hang tn kho là giá ban u'O'c tinh cüa hang tn kho
trong k' san xut, kinh doanh binh thirô'ng trCr chi phi u'o'c tInh d4 hoàn thành san phm va
chi phi u'O'c tInh cn thiOt cho vic tiêu thy chüng.
COng ty áp dung phu'ng pháp kê khai thu'&ng xuyOn d h?ch toàn hang tn kho vO'i giá t
du'p'c xac dinh theo nht.r sau:
-

Nguyen vt lieu

- Thành phm tn kho vâ chi
phi SXKD d& dang

r
r

Cia thy'c M dkh danh
Giá vOn nguyen vt lieu và chi phi nhàn cong try'c
tp cong chi phi sen xut chung theo djrih mü'c
hot dông binh thu'&ng.

Dy' phong giem giá hang tn kho du'oc trich 1p cho các vt tu', hang hOa tn kho CO giá
gOc Ian ho giá trl thun Co th thy'c hin dirc theo quy dlnh t?i Chun my'c kO toán Vit
Nam so 02 "Hang tOn kho" vâ Thông tu' so 228/2009jTT-BTC ngày 07/1212009 cOa B Tài
chinh v vic hu'6'ng dn chO d trich p và sO' dung các khoan dgr phông giem già hang
thn kho, tOn tht các khoan du tu' tài chinh, n phel thu khO dôi Va bao hânh sen phm,
hang hOa, cOng trinh xây p ti doanh nghp.
4.5. Tài san c djnh và khu hao tài san c dlnh

•
•

S
•
•

S

a

Tâi sen cO dinh du'Q'c phen ánh theo nguyen giá và giá trl hao mon 1u9 ké.
4.5.1 Tài san C6 dinh hzTu hlnh
Nguyen giá tài san cO dnh hO'u hinh baa gOm giá mua Va nhO'ng chi phi có lien quan tru'c
tip d4n vic &ra tal san vào trang thai sn sang sO' dung. Nguyen già tài san cO dlnh hO'u
hInh do ty' lam, ty' xây dyng baa gOm chi phi xây dy'ng, chi phi sen xut thy'c t phát sirih
cong chi phi 1p dt và chay thO'. Cãc chi phi náng cp tài san cO diinh hQ'u hinh du'c vOn
hOa, ghi tang nguyen giá tài san cO djnh; các chi phi baa tn, sO'a chO'a du'c tinh vao kOt
qua ho?t dng kinh doanh trong näm. Khi tài san cO dlnh hCru hinh du'c bàn hay thanh l•,
nguyen giá và giá trj hao mon lOy k du'cvc xOa sO và bt k' các khoàn lãi 0 nào phat sinh

Bàn thuyt minh
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BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH (Tip theo)
Nàm tà chInh kétthicvào ngày3l tháng 12 nàm 2018
do thanh l' tài san c djnh hO'u hmnh du du'çc hach toãn vào k4t qua hoat dông kinh
doarih.
Khu hao TSCD h0'u hinh dt.c tInh theo phu'o'ng pháp du'&ng thng, áp dung cho tt cà
các tài san theo t l du'oc tinh toán d phân b6 nguyen giá trong suót thO'i gian u'&c tinh
sO' dçing Va pht'i hp vO'i hLrO'ng dn tai Thông tLr s6 45/2013flT-BTC ngày 25/04/2013 cOa
B Tâi chinh v vic hu'àng dn Ch4 O quàn l, sO' dung và trich khu hao tài sari c6 djnh.
Th&i gian trich khu hao tài san c djnh hO'u hlnh cOa Cong ty nhu' sau:
- Nhà cO'a, vat kin trOc:

05 - 25 nàm

- May môc thit bj:

05 - 10 nàm

- Phung tin vn tài:

06 - 10 näm

- Thitbvanphong:

03-l0näm

- Các tài san khác:

06 - 07 näm

Nám tài chmnh kt thOc vào ngày 31/12/2018, Cong ty thçi'c hin trich khu hao nhanh di
vài TSCD hU'u hInh là may mOc trang thit bi, phu'o'ng tin vn tài vô'i h sc trich khu hao
nhanh là 1,9167 ln. LJ'&c tinh So chi phi ghi nhn trong nàm 2018 tang them so vài m0c
trich thông thi.r&ng là 56.286.184.240 dng.
4.5.2 Tàisãn c6 dThh vô hInh
Nguyen giá tài san CO dlnh vO hinh bao g6m giá mua Va các chi phi tri,rc tip lien quan dn
viêc chuân bj dê du'a tài san vào trng thai san sang sO' dyng. Các chi phi nàng cap tài san
&rcc vOn hOa vào nguyen giá tài san cO dlnh; cac chi phi khác u'p'c tInh vao kOt qua hot
dng kinh doanh trong nàm. Khi tài san CO djnh vO hInh dug'c bàn hay thanh lv', nguyen già
va giá tn hao mOn lOy ké dtc xOa sO va bt k' cac khoàn lài 6 nào phát sinh do thanh l
tài san cO dinh hO'u hinh dèu du'o'c hach toán vào kOt qua ho?t dng kinh doanh.
Khu hao TSCD vO hmnh du'o'c tinh theo phu'ng phãp du'O'ng thng, áp dung cho tt c
các tài san theo t' lé th.rcic tinh toán d phân bO nguyen già trong suOt thô gian u'O'c tInh
sO' dçang va phO hp'p v&i hu'O'ng dn ti Thông tu' sO 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 cOa
BO Tài chinh v vic hu'O'ng d6n Ch d quàn l, sO' dyng Va trIch khOu hao tài san cO dinh.
Thô'i gian trIch khu hao tài san cO dlnh vO hInh cOa Cong ty nhu' sau:
- Phn mm may tinh:

05 näm

4.6. Chi phi xây dy'ng c ban d& dang

T

Chi phi xây dy'ng co' ban dO' dang bao gm các khoàn chi phi du tu' hinh thành tài san cO
djnh (chi phi mua sm tài san cO dlnh, du ti.r xáy dyng co' ban) va chi phi sO'a chO'a tài
san c6 dnh con chLfa hoàn thành ti ngày két thüc nãm tài ch[nh. Chi phi xäy dyng co' bàn
5u'ç'c ghi nhän theo giá gOc. Tài san sau khi két thOc qua trinh du tu' sé dLr'c trIch khu
hao giOng nht.r cac tài san cO dlnh khác, bOt du t khi tài san d.F9'c dira vao sO' dyng.

T

Theo quy djnh v quan 19 du tu' xày du'ng cOa Nhà nu'O'c, CáC cong tninh xãy du'ng co' ban
hoàn thành va mua sm may mOc, thiOt bi hoàn thành cn du'c các co' quan CO them quyn

Bàn thuyét minh Báo cáo tái chmnh là mt b phn khong tách r&i cQa Báo cáo tái chlnh
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BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH (Tip theo)
Nàm tài chinh kêtthüc vào ngày 31 tháng 12 näm 2018
v quàn l du tu' phé duyèt. Do ô, giá tn cu6i cüng v các cong trmnh xay dyng co' bàn và
mua sm may mOc thi&t bj nay sé phu thuc vaa phé duyt ccia co' quan cO thám quyén.
4.7. Các khoàn u tu' tài chInh

n

Các khoàn du tt.r tài chInh dirc k toán thea phiro'ng pháp giá góc. Cong ty chi hach
toán vào thu nhp trên báo cáo két qua hot dng kinh doanh khoàn duc chia tü' ll
nhun thun 1u9 k cüa ben nhn du tu' phát sinh sau ngày du tu'. Các khoàn khác ma
Cong ty nhn du'p'c ngoài 19'i nhun du'c chia du'cc coi là phn thu hi các khoàn du tu'
va du'c ghi nhn là khoàn giàm trC' giá g6c khoàn du tu'.
Các khoàn du tu' tài chinh tai thô'i dim báo cáo, nëu:
-

CO thô'i h?n thu hi hoc dáo h?n khong qua 90 ngày k tü' ngày mua khoàn dâu tu'
do du'c cal là "tu'o'ng du'o'ng tin";

-

CO thô'i h?n thu hi vn tü' 01 nàm tr& xung (hoc trong mt chu k' san xut kinh
doanh) du'c phân lo?i là Tài san ngn hen;
Co thai han thu hi v6n trOn 01 nãm (hoc trên môt chu k' san xut kinh doanh)
du'ç'c phàn loal là Tài san dài h?n.

Các khoàn du tn.r dài h?n khác baa gm các khoàn du tu' c6 phi&u, gop vón vào các do'n
vi khác v&i tç l nhO ho'n 20% v6n diu lé côa cong ty nhn du tir, các khoàn cho vay Va
du tu' dài h?n khác. Các khoàn du tu' nay du''c phàrn ánh thea giá góc.
—

Dy phông giàm giá du tu' dLrp'c 1p vàa thô'i dim cu6i nám tài chinh là s6 chênh loch giO'a
giá g6c cüa các khoàn du tir du'c h?ch toán trên s6 k toán lO'n ho'n giá trj thj tru'&ng côa
chüng tal thO'i dim 1p du' phOng. Vic trich lap và hoán nhâp cac khoàn dy phong giàm
giá du tu' ducyc thcrc hin theo Thông tir 228/2009/TT-BTC ban hành ngày 07/1212009 và
Thông tu' 89/20131TT-BTC ngày 28/06/2013 cüa B Tài chinh v sa di, b6 sung thông tu'
228120091TT-BTC.
4.8. Chi phi trá tru'ó'c
Chi phi trà tru'&c baa gm cong cci dung cv; phi cp quyn khai thác khoáng san và chi phi
sü'a chO'a lO'n tài san c6 djnh; phi baa him; tin sCi' dung íàí lieu d!a cht, chi phi phàn bc
1p va các chi phi khác. Chi phi trà tru'&c sé du'ç'c phân b6 dn vàa chi phi san xut kinh
doanh trong thô'i gian hp l' k tCi' khi phát sinh.
Trong nàm 2018, Cong ty thay d6i chInh sách ghi nhri chi phi di vài tin cp quyn khai
thác than tu'o'ng Crng vO'i các giy phép khai thác than tü' phân b6 thea san lu'ng khai thác
sang ghi nhn thea s6 tin thyc nop vào ngân sách Nhà nu'âctrang näm thea quy dlnh t?i
dim 2.34, fiu 4, Thông tir só 96/2015T1T-BTC ngày 22/06/2015 cüa B Tài chInh. Viec
thay d61 chInh sách k toán nay u'&c tInh lam tang chi phi san xut kinh doanh trong nãm
vO'i s6 tin là 57.980.649.870 d6ng.
4.9. Ncv phài trã
Các khoàn phài trà trmnh bay trang Baa cáo tài chInh thea giá tn ghi s6 phài trá tü' nhà cung
cp cüa Cong ty Va các khaàn phài trà khác Va du'cc chi tit cho tcrng d6i tu'ng phài trà.
Tal th&i d14m baa cao, néu:
Ban thuyt minh Báo cáo tái chlnh là mt b phn khong tách r&i cUa Baa cáo tài chmnh
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BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH (Tip thea)
Nàm tai chInh kt thUc vào ngày 31 tháng 12 nàm 2018
- Khon phi trà CO tho'i han thanh toán du'O'i 1 nàm (hoäc trong mt chu k' san xut kinh
doanh) duc phân loi là ngn han;
- Khoan phal tra co th&i han thanh toán trên 1 näm (hoc nhiu hn mt chu k' san xut
kinh doanh) du'a'c phàn loi là dài hn.

n

4.10. Chi phi di vay Va vn hoá các khoàn chi phi di vay
Chi phi di vay baa gtm các khoàn al tin vay, các khoàn chi phi khác phát sinh lien quan
tO'i qua trinh lam thu tuc vay dic ghi nhn vao chi phi hoat dng tài chinh trong nãm trU'
tru'&ng h9'p cac khoàn chi phi di vay do dtrQ'c tinh vao (vón hOa) giá trl tài san da CO lien
quan try'c tip d4n viOc du tii xày du'ng, mua sm tài san hoc san xut các tài san dO'
dang khi CO dO diu kin v6n hOa thea quy djnh tal chuän mçvc chi phi di vay.
Viêc v6n hOa chi phi di vay sè dirp'c tm ngü'ng al trong cãc giai don ma qua trinh däu tu'
xày dçng hoc san xuat tài san dO' dang bi gián don, trtr khi sv' gián don dO là cn thit
và se chm dO't khi càc hat dong chO yéu cn thiët cho viec chuan bi du'a tài san dO' dang
vào sü' dung hoàc bàn ra da hoàn thành. Chi phi di vay phát sinh sau dO Se du'çc ghi nhn
là chi phi hoat dOng kinh doanh trong nãm tài chinh.

r
r

Chi phi di vay du'c v6n hOa trong nàm tài chinh khOng du'c vu't qua t6ng s chi phi di
vay phàt sinh trong nàm tài chInh. Cäc khoàn al tin vay va khoàn phàn b chit khau
hac ph tri du'c v6n hOa trang tCvng nàm khOng vu'o't qua s ài vay thçc t phát sinh Va
s phãn b6 chit khau hoc ph tri trang näm tài chinh
4.11. Chi phi phàitrã

r
r

T
•r
r

Chi phi phai tra baa gm già trl cac khoàn chi phi dã du'p'c tinh vào chi phi hot dong kinh
daanh trang näm tài chinh, nhu'ng chira du'çc thy'c chi vàa th&i dim kt thUc näm
chinh. Khi các chi phi do phát sinh thu'c t& n4u cO chênh lech vài s6 dã trich, k toán t14n
hành ghi b6 sung hoc ghi giàm chi phi tu'o'ng O'ng vO'i phn chênh léch.
4.12. Vnchüs&hO'u
Thea Giy chng nhn dãng k kinh doanh và dang kthu s 5700101002 du chinh ln
6 da SO' K4 hoch và Du tu' tinh Quang Ninh cp ngày 02 tháng 11 nàm 2018, và cho dn
ngãy kt thUc näm tài chinh, các c6 dOng dã gOp v6n c6 phn vàa Cong ty nhu' sau:
Nhà du tIP

•
I

Von diêu Iê
Theo GCNKD
Vn thy'c gop
(VND)
(VND)
197.863.550.000

197.863.550.000

100%

Các c dong khOc

127.097.500.000

127.097.500.000

100%

Cong

324.961.050.000

324.961.050.000

100%

Tap doàn Cong nghip Than - Khoáng
san Vit Nam

Bàn thuyt minh Báo cáo tài chmnh là mt bO phn khong tách r&i cQa
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Dia chi: Phu'&ng Cm Phü, thành ph6 Cm Phà, tinh Quàng

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHIN H (Tip theo)
NämtàichInhkêtthücvàongày31 thang l2näm 2018
LQ'i nhun sau thuO thu nhäp doanh nghiêp CO th chia cho các ben gOp v6n sau khi du'g'c
thông qua b&i Ngh quyOt cuc hpp Di hi dng c dOng. CO tü'c du'c chia tr i nhun
chu'a phán phOl du'a trén t' I gop vOn cüa tü'ng CO dOng.
4.13. Doanh thu:

r

Doanh thu dLc ghi nhn khi kOt qua giao dch duc xác dlnh mt càch dàng tin cy Va
Cong ty cO khà nãng thu du''c Ii Ich kinh tO t1i' giao dlch nay.
(I)

Doanh thu bàn hang duçc ghi nhn khi phn IOn rüi ro và Ii ich gàn Iin vOl quyèn
sO hu'u hang hOa dã u'c chuyOn giao cho ngu'Oi mua va hang hOa ã dirc giao
cho ngirO'i mua va thc chOp nhn cüa khàch hang.

(ii)

Doanh thu cung cOp dch vu thc ghi nhn khi phn On rüi ro và Ii ich dã dLc
chuyOn giao cho khách hang, dich vu dä drc cung cOp và &c khách hang chOp

r
r
T

nhán.
r

Doanh thu ho?t dng tài chInh baa gOm doanh thu phát sinh ttr Iãi tin gôi va cáo
khoan doanh thu hat dng tài chinh khâc. Lãi tin gui, al tin vay duc xác dlnh
trên co' sO' dOn tich, du''c xác dlnh trên sO du' các khoán tiOn gui vá Iãi suOt áp dung.

(iii)

r
t

(iv) Läi tO' cáo khoan du tu' du'c ghi nhn khi Cong ty cO quyn nhn khoan

al.

4.14. Giá von hang bàn
r

Cia vOn hang bàn du'c ghi nhn phO hp vOl doanh thu bàn hang và cung cOp dlch vy Va
dam baa nguyen tOc then trong.

r

Già von hang bàn côa Cong ty baa gOm giá vOn cia hoat dng san xuOt kinh doanh than,
già vOn cung cOp dlch vu.
4.15. Chi phi hot dng tài chInh

r

Chi phi hot dng tài chInh cua Cong ty baa gOm cáo khoan chi phi l tin vay, khoan d'
phong giàm giá du tu' tài chInh. Trong dO chi phi Iãi tiOn vay là gOm Iãi vay phài trà trong
nãm cüa càc khoàn vay ngOn hn Va dài hn cia Cong ty.

•

4.16. Thud

•

Thud Cia fri gia tang (GTGT:

I

Hang hoá, djoh vu do Cong ty san xuOt và cung cOp chlu các mOe thuO suOt thuO GTGT
nhLr sau:

I.

-

Cáo san phOm than:

10%

1

-

Cung cOp djch vu:

10%

•

- Nu'Ocdongchai:

•

10%

Thue Thu nhp Doanh nghip (TNDN:
Thu nhâp chju thuO du'cYc tinh dy'a trên kOt qua hot dng trang k' và diOu chTnh cho cac
khoân chi phi khOng du'p'c chOp nhn là chi phi hç'p I', hç'p cho muc dich tinh thuO.
ThuO suOt thuO TNDN trong näm cüa Cong ty; 20%

I

Bàn thuyt minh Báo cáo tái chInh là mt b phn khOng tách r&i cQa Báo cáo tài chInh
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ia chr: Phithng Cm Phti, thành ph6 Cm Ph, tnh Qung Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAt CHINH (Tp theo)
Nãm tài ohInh kêtthOcvào ngáy31 thang 12 nàm 2018

P
Chi phi thu thu nhp doanh nghip ('TNDN") trong nàm là oh! phi thu thu nhp hiên hành.

T
r
r

Thu4 thu nhp hin hành là khon thu duc tinh dv'a trên thu nhp chlu thu trong nãm
vâi thu4 sut áp dung trong nàm tài chinh. Thu nháp ch!u thu chênh loch so vO Içi nhun
k4 toán là do diu chinh các khon chênh loch tm thô'i giO'a k4 toán thud và k toán tài
chinh cOng nhu' dlèu chinh các khoàn thu nháp hay chi phi khong phài chu thu4 hay khong
du''c khu
Các foal thud khác: theo quy djnh hin hành cOa Vt Nam.

r

4.17. Cong ci tài chinh
r

Ghi nhän ban du:
r
r
r

T

r

Ta! san tài chinh: T?i ngày ghi nhân ban du, tài sn tài chinh du'c ghi nhn theo giá gôc
cong các chi phi giao dich cO lien quan tru'c t14p dn viec mua sm tài san tài chinh do. Tái
san tài chInh cOa COng ty bao gm tn, cáo khoàn tung dng tin, CáC khoàn phài thu
khách hang, phài thu khác, cáo khoàn k' qu9, cáo khoàn du tu' tài chInh va cáo cong cv
tài chInh phái sinh.
Cong n tài chinh: T?i ngày ghi nhn ban du, cong n tài chinh du'c ghi nhn theo giá
góc cong các oh! phi glaD djch cO lien quan tryc tiêp den vio phát hành cong n' tài ohinh
dO. Cong n tài chinh cOa COng ty bao gm Cáo khoàn ph trà ngu'O'i bàn, phài trà khác,
CáC khoàn oh! phi phài trà, Cáo khoàn n' thuê tài chinh, cáo khoàn vay vá cong cv tái chinh
phái sinh.
Dánh giá a! sau In ghi nhân ban du:

r

H!n t?i, chu'a cO quy djnh v dánh giá li cong Cu tài chinh sau ghi nhn ban du.
r
r

U
U
U
•

U

4.18. Lãi co' bàn trên C6 phieu
Là! co' bàn trOn C6 phi4u d61 v&! cáo c6 phiu ph6 thông duqo tinh bng cách chia !i
nhun hoc 6 thuOc v c6 dOng s& hCi'u c6 phiéu ph6 thông sau khi tnr di s6 trIch 1p qu9
khen thu'&ng, phüo l! v&i s6 lu'ng binh quán gia quyn c6 phi6u ph6 thông !uu hành
trong nàm.
Là! suy giàm trOn c6 phi6u du'ç'o xác dlnh b6ng vio diu chinh lçi nhun hoàc 16 thuo v
c6 dOng sO' hQ'u c6 phi6u ph6 thông và s6 lu'ng blnh quän gia quyn c6 phi6u ph6 thông
dang tu'u hành do ành hu'O'ng cOa oac c6 phiu ph6 thông cô tim narig suy giàm bao g6m
trái phi6u chuy6n d6i và quyn chçn o6 ph!éu.

K
U
U
K

r

Bàn thuyét minh Báo cáo tài chInh là mt 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 TY CO PHAN THAN C9C SAU - VINACOMIN
ia ch: Phtthng Cm PhCi, thành ph6 Cm Phà, tinh Qung Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH (Tiêp theo)
Nãm tái chinh ktthücvão ngày 31 tháng 12 näm 2018
5

THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE
TOAN

5.1

Tin
31/12/2018
(VND)
TFn mtt?i qu9
Tin gri ngân hang khong kS' h?n
Ccng

(I)

(I)

01/0112018
(VND)

34.458.519

619.772.306

626.926.197

929.168.486

661.384.716

1.548.940.792

SO du' tin gü'i ngán hang t ngày 31 thang 12 näm 2018 bao gm:
Nguyen t

NAM
VND

Ngoi t

L
L
L

Dng Vit Nam
Ngàn hang TMCP Cong thu'o'ng VN
- ON Cm Pha
Ngân hang TMCP Du tu' và phát
triOn VN - PDG Om Pha
Ngân hang TMCP Ngoi Thu'ng ON Quang Ninh
Ngan hang TMOP QuOc T - ON
Om Ph
Ngân hang TMCP Sal Gôn Ha Ni ON Quang Ninh
Ngän hang TMOP Hang Hl - ON
Quang Ninh
Ngân hang TMCP Quán i - ON
Quang Ninh
Ccng

626.926.197
115.351.807
114.137.470
56.234.063
28.903.546
196.541.501
16.055.870
99.701.940
626.926.197

a
a
a
a
a
a
a

a
a

Bàn thuyét minh Báo cáo tài chInh là mç5t bO phn khOng tech r&i cUa Báo cáo tái chfnh
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ThP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
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CONG TY GO PHAN THAN COG SAU - VINACOMIN
Dja chi: Phu'O'ng Cm PhU, thành phO Cm Phà, tinh Quâng Ninh
BAN THUVET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tip theo)
Nãm tài chinh kt thUc vào ngay 31 tháng 12 nãm 2018
5.2

Các khoàn dAu tu' tài chmnh
31/12/2018
(VND)
Giá gc

Giá trj hç'p I

0110112018
(VND)
Dv' phông

Giá gc

Giá tr hçp ly

Dy' phOng

43.598.000.000

24.850.860.000

(18.747.140.000)

13.079.400.000 (30.518.600.000)

43.598.000.000 24.850.860.000

(18.747.140.000)

13.079.400.000 (30.518.600.000)

43.598.000.000 24.850.860.000

(18.747.140.000)

ChCFng khoán kinh doanh:
Cong ty OP Nhit din Cm 43.598.000.000
Phà-TKV
Ben lien quan:
COng ty CP Nhiet din Cm 43.598.000.000
Phá - TKV

Bàn fhuyét minh Báo cáo tài chinh là mOt bQ phn khOng fácli r&i cQa Báo cáo tài ch!nh
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CNG TV CO PHAN THAN CQC SA(.J - VINACOMIN
ia chi: Phu'O'ng Cm PhU, thành ph6 Cm Ph, tinh Qung Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHIN H (Tip theo)
Nàm tài chmnh ktthüc vao ngày 31 tháng 12 nàm 2018
5.3

Phài thu khách hang
31/1212018

01/0112018

(VND)

(VND)

Phài thu cOa khách hang ngAn hn

394.716.859.633

264.233.122.231

COng ty Tuyn than CCi'a Ong - TKV

206.101.729.308

110.014.139.491

COng ty Kho vn va Cáng Cm Ph Vinacomin

188.488.149.421

152.861.761.802

Cãc khon phi thu khãch hang khác

126.980.904

1.357.220.938

394.716.859.633

264.233.122.231

Phài thu cOa khãch hang dài hn
Cong

Phái thu khách hang là cac ben lien quan chi t14t xem phu lçic 03
5.4

Phài thu khác

31/12/2018
(VND)
Dii'
Gia tn
phong

r
r
a.

r

Ngn hn

Phi thu nguô'i lao dng

r

Phei thu BHXH, BHYT

r

Phãi thu Tp doàn tin h tr
nghi hu'u tru'àc tu61

r
a

Dài han

a

K' qu9 môi tnrô'ng t?i qu9
Bào v mOi trung tinh
Quàng Ninh

a

Phi thu tin lãi k qu9

a

a

Cong

phông

93.947.565
431 .785.800

193.257.407

12.662. 145

111.292.200

819.715.000

Phài thu khác
b.

Giátri
625.856.672

1.264.162.945

Phi thu ngành an

r

01/01/2018
(VND)

38.287.447.419

-

227.359.500
34.544.761.833
31 .926.807.000

34.543.325.000

3.744.122.419

-

2.617.954.833

39.551.610.364

-

35.170.618.505

a
a
a
a
r
*

Bàn thuyt minh Báo cáo tái chInh Ia mt b phn khong tách r&i cQa Báo cáo tái chThh
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TAP DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TV CO PHAN THAN CQC SAU - VINACOMIN
Dja chr: PhuOng Cam Phü, thánh phó Cm Pha, tinh Quàng Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tip theo)
Nãm tài chInh ktthticvào ngày3l tháng 12 näm 2018
5.5

No'xu
31/12/2018
(VND)
Giá trj có
Giágoc ththuhi
Tong giá tn các khon phài thu,
cho vay qua hn thanh toán hoc
chu'a qua hn nhu'ng khO có kha
näng thu hi:

5.6

-

01/01/2018
(VND)
Giátricó
Giá gôc
th thu hôi
981.955.108

- TCr 3 nãm tr& en

-

981.955.108

Cong ty C6 phn Du tu'phát
trin nhà và h? Mng - TKV

-

981.955.108

Hang ton kho
31112/2018

(VND)
Du' phông
Giá góc
Nguyen Iiu, vt !iu
COng cy, dyng cv
Chi phi san xuOt kinh
doanh dO' dang
Thành phm
Cong

16.809.276.544

18.768.775.292
142.114.196

01/01/2018
(VND)
Dip phông
Giá gc

-

111.377.556

CON
.CH NHII

263.942.535.039

441.518.704.160

P1
9.971.130.826

-

144.488.153.691

470.400.724.474

-

425.351.342.830

Bàn thuyët minh Báo cáo tài chInh là mt b phn khOng tách r&i cQa Báo cáo tài chInh
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TP DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TV CO PHAN THAN CQC SAU - VINACOMIN
Dia chr: Pht.ing Cm Phü, thánh phO Cm Phà, tTnh Quàng Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH (Tip theo)
Nãm tái chInh kêtthüc vao ngày 31 thárig 12 näm 2018
5.7

a.

Chi phi xãy dy'ng co' bàn d& dang

Chi phi xây dpng co' bàn do' dang

3111212017

01/01/2017

(VND)

(VND)

4.716.484.955

3.674.079.899

Mua sm
4.716.484.955

3.674.079.899

Dc dat In bin

290.000.000

290.000.000

Chi phi khoan dia cht PVTKTC dp chn

725.290.400

725.290.400

Phi dove thánh lap bàn d dia hlnh khu GPMB
xây dlrrng dp so 4, 5

171.703.405

171.703.405

2.471 .045.455

2.471 .045.455

Chi phi xây dirng c bàn

-

-

-

Lp bàn ye thi cãng xäy dçrng Cong trInh khai
thác MO than CQC Sáu (Dã phãn b vao he
thông bang tài 728 tru tháng 6/2015)

-

Sa chu'a cçim dng c

576.519.000

-

Tu' vn 1p diz an du tu' b sung náng lu'c thit
bi phucvu san xutnäm 2018

216.363.636

-

Báo cáo KTKT XDCT cal t?o don mu'ng thoát
nu'O'ctü'tuynen 19/5 ra +70

220.934.261

Các du' an khác

-

.
MHU

44.628.798

16.040.639

NAN
-

SCrachu'a
Cong

4.716.484.955

Bàn thuyt minh Báo cáo tài chInh là mt b phn khong tách r&i cUa 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
£Ia chT: Phu'ng Cm PhU, thánh phó Cm Ph, tinh Qung Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHIN H (Tip theo)
Näm tài chinh kétthüc vao ngây 31 tháng 12 nàm 2018
5.8 Tang giãm tài san co dnh hu'u hInh

N ha c t'a,
vat kiên trüc

May móc, trang
thiët bi

Phu'ong tiên van
tài, truyOri dan

Thiêt bi
van phông

VND

VND

VND

VND

TSCD HH khác

Tong cong
VND

NGUYEN CIA
So du' du näm
- Mua trong nãm
- fu tu' XDCB hoàn
thành
- Tang khác
- Gim khác
- Giàm do thanh l,
nhu'o'ng ban
So du' cuôi nãm

259.321.275.809

1.235.610.236.516
11.093.159.351

2.031.511.741.650
69.105.261.145

13.288.689.144
4.411.040.000
-

2.246.908.004

15.665.188.482
320.020.694

28.590.649.365

3.570.699.091.822

-

30.000.000

13.318.689. 144

1.888.091.100

2.452.703.038

-

(10.998.742.142)

10.998.742.142
(10.998.742.142)

(570.802.567)

(68.283.045.829)

80.5 18.441.190

(2.171.692.286)

(16.923.823.978)

(48.616.726.998)

272.685.180.671

1.229.779.571.889

2.056.411.315.797

17.873.300.276

19.503.807.694

3.596.253.176.327

SO du' dOu nám
- KhOu hao trong näm

152.395.514.733

1.042.190.741.146

14.905.405.606
289.252.339

2.798.433.931.652

60.654.971.526

1.571.186.682.475
129.521.721.053

17.755.587.692

8.594.658.502

1.146.949.877

200.207.553.297

- Hao mon trong näm
-Tängkhác
-Thanh I', nhu'cng

1.556.284.612
-

-

152.629.404
-

2.077.188.856

-

368.274.840
-

(2.171.692.286)

(16.923.823.978)

(48.616.726.998)

-

(570.802.567)

(68.283.045.829)

160.374.765.561

1.085.921.888.694

1.652.459.951.370

15.194.657.945

18.484.364.406

2.932.435.627.976

Tai ngày dâu nãm

106.925.761.076

193.419.495.370

460.325.059.175

759.782.876

10.835.061.673

772.265.160.170

Ti ngày cuOi näm

112.310.415.110

143.857.683.195

403.951.364.427

2.678.642.331

1.019.443.288

663.817.548.351

GIA TR! HAO MON

S du' cu6i nâm
GIA TRI CON La3I

Trong cO: - Giá trj cOn Ii cOa Tài san có djnh thO chOp, cm CO
- Nguyen già Täi san cO djnh dã khOu hao hOt, dang sO' dung
Bàn thuyf rn/nh Báo cáo fài chfnh là mt bO phn khOng tách r&i cQa Báo cáo tái chfnh

610.358.215.442
1.651.308.863.901
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T1P DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TV CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMN
Ea chi: PhLPô'ng Cm Phü, thành ph6 Cm Phà, tTnh Quàrig Ninh
BAN THUVET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tip theo)
Nämtà chInh kêtthücvào ngày3l tháng 12 näm 2018
5.9

Tang giàm tài san c dlnh vô hInh
Phn mm may
vi tInh
VND
NGUYEN GIA
s6 dii' du nãm

TSC9vôhinh
khác
VND

Tong cong
VND

1 .313.293.200

1.313.293.200

399.705.857

399.705.857,00

S6 du' cu6i nãm

1.712.999.057

1.712.999.057

GIA TR! HAO MON
S6 dii' du nàm

1.022.142.803

1.022.142.803

116.369.247

116.369.247

1.138.512.050

1.138.512.050

Ti ngày du nãm

291.150.397

291.150.397

Ti ngày cu6i nãm

574.487.007

574.487.007

- Mua trong nàm
- Thanh l', nh.ng bàn

- Khu hao trong näm
- Thanh Ii', nhu'p'ng ban
S dii' cui nàm
GIA TR! CON LJ

t
a

5.10 Chi phi trà tru'ó'c

a

31/12/2018
(VND)

a

01/01/2018
(VND)

84.590.684.753

53.249.498.029

1.427.706.182

330.215.912

328.946.394

2.492.951.399

1.113.437.513

1 .745.223.778

Chi phi 16p chO' phán b

69.184.166.155

41.258.290.476

a

Chi phi sci'a chCra IO'n TSCD

12.536.428.509

7.422.816.464

a

Dài han

266.975.096.800

286.358.784.128

54.413.381.861

62.060.352.814

a
a

Ngn hn
Cong cv, dyng cy
Bào him

U

p

Chi phi trà truc ngn han khàc

Chi phi stra chO'a Ian TSCD

9.546.662.500

Thuê hot dng TSCD
Tin cp quyn khai thác khoáng san

201.075.217.055

201.075.217.055

a

Tin si' dung tâi Iiu dia chgt

9.7 14.403.577

10.677.972.325

a

Các khoán khác

1.772.094.307

2.998.579.434

a

Cong

351.565.781.553

339.608.282.157

.1
a

U.

Bàn thuyt minh Báo cáo tái chInh là mt b phn khong tách r&i cQa Báo cáo tài chinh
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TAP OAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN THAN CQC SAU - VINACOMIN
Dja chi: Phung Cm Phü, thành phó Cm Ph& tinh Qung Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (Tiêp theo)
Nãm tài chnh k&thUc vâo ngày 31 tháng 12 nãm 2018

5.11 Vay và nç thuê tài chInh
01101/2018 (VND)
Giá tn
a.

Khã näng trà no

31/12/2018 (VND)

Giãm trong näm

Giá trj

Khã nan9 trà nç'

Gôc vay ngn hn

198.899.528.533

198.899.528.533

720.207.159.260

654.277.536.311

264.829.151.482

264.829.151.482

Vietin bank - CN Cm ph

114.484.145.838

114.484.145.838

507.319.621.093

422.041.717.125

199.762.049.806

199.762.049.806

MB Bank - CN Quàng Ninh

67.115.382.695

67.115.382.695

172.820.436.491

214.935.819.186

25.000.000.000

25.000.000.000

NH SHB - CN Quâng Ninh

17.300.000.000

17.300.000.000
35.782.101.676

35.782.101.676

35.782.101.676

4.285.000.000

4.285.000.000

4.285.000.000

100.208.552.713

457.345.940.563

457.345.940.563

VIB - CN Cm Ph
BIDV - CN Cm Phâ
b.

Tang trong nãm

GOcvaydàihan

17.300.000.000

481.554.493.276

481.554.493.276

5.052.080.000

5.052.080.000

1.973.080.000

3.079.000.000

3.079.000.000

Vietinbank - CN Cm phà

759.000.000

759.000.000

99.000.000

660.000.000

660.000.000

NH VIB - CN Quâng Ninh

425.080.000

425.080.000

425.080.000

3.868.000.000

3.868.000.000

1.449.000.000

2.419.000.000

2.419.000.000

476.502.413.276

476.502.413.276

98.235.472.713

454.266.940.563

454.266.940.563

Vietin bank - CN Cm phâ

21.401.268.834

21.401.268.834

8.163.000.000

13.238.268.834

13.238.268.834

NH VIB - ON Quâng Ninh

105. 918. 185.400

105.918.185.400

20.870.657.000

95.047.528.400

95.047.528.400

NH SHB - CN Quâng Ninh

269.186.144.755

269.186.144.755

56.409.090.000

212.777.054.755

212.777.054.755

MB Bank - ON Quáng Ninh

79.996.814.287

79.996.814.287

66.000.000.000

12.792.725.713

133.204.088.574

133.204.088.574

680.454.021.809

680.454.021.809

796.207.159.260

754.486.089.024

722.175.092.045

722.175.092.045

TU'1 näm f6n 5nãm

MB Bank - CN Quáng Ninh
Tu'5nãm deAn 10nãm

Cng

76.000.000.000

76.000.000.000

10.000.000.000

Bàn thuyét minh Báo cáo tài chinh là mç5t bc phn khOng tách r&i cQa Báo cáo tái chlnh
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TAP DOAN CONG NGHIEP THAN

:1 :1

- KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN THAN CQC SAu - VINACOMIN
Dia chi: Phu'O'ngCm Phü, thành phó Cm Phã, tinh Quâng Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tip theo)
Näm tài chInh ktthUc vào ngày 31 tháng 12 nãm 2018
01/01/2018
(VND)
Giãtri
c.

Phân loi gic vay dài hn dn hn trà tai
thô'i dirn lap BCTC

31/1212018
(VND)
Khà nãng
trã no'

Giá tn

Khã näng
trà no'

97.708.060.713

97.708.060.713

133.023.184.284

133.023.184.284

Vietinbank - CN Cm phà

8.262.000.000

8.262.000.000

2.720.000.000

2.720.000.000

NH VIB - CN Qung Ninh

21.243.135.000

21.243.135.000

28.936.468.000

28.936.468.000

NH SHB - CN Quáng Ninh

56.409.090.000

66.409.090.000

74.360.120.000

74.360.120.000

MB Bank- CN Quâng Ninh

11.793.835.713

11.793.835.713

27.006.596.284

27.006.596.284

d.

S1 du' ti tho'i diem lap BCTC

680.454.021.809

680.454.021.809

722.175.092.045

722.175.092.045

d.1

Vay Va nq ngn h?n

296.607.589.246

296.607.589.246

397.852.335.766

397.852.335.766

383.846.432.563

383.846.432.563

324.322.756.279

324.322.756.279

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

Vayvàncdàihn
(d.2 = b-c)

Bàn thuyt minh Báo cáo tái chinh là mOt bQ phn khOng tách r&i cUa Báo cáo tài chlnh
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TAP DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN THAN CQC SAU - VINACOMIN
DIa chr: Ph&ng Cm Phü, thành phó Cm Phà, tinh Qung Ninh
BAN THUYET PJIINH BAO CÁO TAI CHiNH (Tip theo)
Nãm tài chmnh ktthUc vào ngày 31 tháng 12 nàm 2018
5.12 Phãi trà ngu'&i bàn
31/12/2018
(VND)
Già tn

01101/2018
(VND)

56 có khã nãng trà nç'

Cia trl

So có khâ nãng trà nç'

Càc khoãn phài trà ngu'&i ban
ngn hn

631.200.704.237

631.200.704.237

522.853.598.415

522.853.598.415

CN COng ty OP Vt tu' - XN Vt tu'
Cm ph

204.635.035.749

204.635.035.749

239.112.085.323

239.112.085.323

Cong ty CP Du lich và Thu'ang
mi - Vinacomin

42.288.971.992

42.288.971.992

64.909.973.292

64.909.973.292

Cong ty CP Hoang tru'O'ng

14.453.969.729

14.453.969.729

9.624.753.720

9.624.753.720

Cong ty TNHH Du tL.r và Thu'o'ng
mi Quang Minh

77.034.196.202

77.034.196.202

59.909.121.124

59.909.121.124

292.788.530.565

292.788.530.565

149.297.664.956

149.297.664.956

631 .200.704.237

631.200.704.237

522.853.598.415

522.853.598.415

Phi trà cho các d61 tu'p'ng khác
Các khoàn phài trà ngu'ô'i ban
dài hn
Cong

Phài tr ngu'o'i ban là càc ben lien quan chi tiét xem phy lyc 03

Bàn thuyét mirth Báo cáo tài chlnh là mQt bO phn khOng tách rO'i cQa Báo cáo tài chlnh
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TAP DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN THAN CQC SAU - VINACOMIN
Dia chi: Phu'&ng Cm Phü, thành phO Cm Phâ, tinh Qung Ninh
BAN THUYET IVIINH BAO CÁO TAI CHINH (Tip theo)
Nàm tài chInh ktthüc vào ngày 31 tháng 12 nãm 2018
5.13 Thud và cãc khoàn phài np Nhà nu'ó'c
01/01/2018
(VND)

so phài flop
trong näm

si dä thy'c np
trong nàm

31/12/2018
(VND)

Phãi np
Thu& giá trj gia tang

21.463.444.420

105.943.436.674

112.995.066.677

14.411.814.417

Thu tài nguyen

47.668.970.115

353.007.822.687

351 .655.166.490

49.021.626.312

-

559.052.365

263.488.330

295.564.035

10.769.747.220

10.343.702.902

12.662.153.078

8.451.297.044

-

2.008.551.840

1.937.121.440

71.430.400

3.361.290.900

36.733.790.060

32.663.384.314

7.431.696.646

117.910.168.900

117.910.168.900

83.263.452.655

626.506.525.428

630.086.549.229

79.683.428.854

56.272.775

56.272.775

-

22.926.811.555

25.926.811.555

3.000.000.000

56.272.775

22.983.084.330

25.926.811.555

3.000.000.000

Thué thu nhp CA nhAn
Thud thu nhp doanh nghp
Thu Bào v mOi trung
Các khon phi, ! phI
CAc loal thué khAc
Cong
Phài thu
Thu thu nhp Ca nhAn
Thué nhA
Cong

t vA tin thuê dt

Bàn thuyt minh Báo cáo tài chInh là mct b phãn khOng tách r&i cáa Báo cáo tài chlnh
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TAP DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TV CO PHAN THAN CQC SAU - VINACOMIN
DIa chi: Phu'ô'ng Cm Phü, thành ph Cm Phà, tTnh Qung Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH (Tip theo)
Nàm tài chinh kètthUc vào ngày 31 tháng 12 nàm 2018

5.14 Chi phi phài trã

NgAn hn

Chi phi lãi vay

31/12/2018

01/01/2018

(VND)

(VND)

39.522.760

39.522.760

Dài h?n
Cong

39.522.760

5.15 Phãi trà khác
31/1212018

0110112018

(VND)

(VND)

16.680.878.331

118.795.147.297

Kinh phi cOng doân

70.071.026

366.932.646

Kinh phi Dng

61.576.332

82.130.275

326.408.533

313.203.729

3.350.823.577

3.780.708.577

Tin h trQ nghT hu'u tru'c tui

-

1.161.800.000

Khon phi tr TKV

-

100.000.000.000

8.122.990.166

8.122.990.166

-

4.083.686.000

4.749.008.697

883.695.904

16.680.878.331

118.795.147.297

NgAn hn

Doàn phi cOng doàn
Các qu9 h trg', tu'ng trç cia Cong ty

Xäy dyng khu dan cu' bãi bin 10/10
Vé an cOng nghip
Các khon phi tr, phái np khác
Dãi hn
Cng
5.16 Dtp phông phài trà

31112/2018

01/01/2018

(VND)

(VND)

16.627.069.808

10.523.425.000

Chi phi den bü giâi phong mt bang

7.630.692.000

10.523.425.000

Chi phi tp trung dã hnh thänh Tài san
codlnh

8.996.377.808

Ngän hn

Dài han
Cng

16.627.069.808

10.523.425.000

Bàn thuyt minh Báo cáo tài chinh là mt b phn khOng tách r&i cUa Bao cáo tài chInh
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TP DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN THAN CQC SAU -VINACOMIN
Dja ch: Phu'ô'ng Cm Phü, thành phO Cam Ph5, tinh Qu5ng Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tip theo)
Näm tài chinh ktthüc vào ngày 31 tháng 12 näm 2018
5.17 V6nchüs&hü'u
Bang d61 chiu bin Jng cüa v6n chá so hü'u

VND
S du' du näm tru'&c

Lo'i nhtin chua
phânph6i
VND

Qu37 clau tu' phát
trin

V6n khác cUa chU
só'hC.uu
VND

V6n gOp cüa chU SH

VND

324.961.050.000

TOng cong
VND

2.040.317.377

947.924.699

327.949.292.076

-

36.506.678.662

36.506.678.662

2.040.317.377

37.454.603.361

364.455.970.738

-

41.313.131.609

41 .313.131 .609

-

(37.454.603.361)

(37.454.603.361)

2.040.317.377

41.313.131.609

368.314.498.986

TOng von trong nOm tru'O'c
LOi trong nOm tru'O'c
Giãm vOn trong nOm tru'O'c
L6 trong nOm tru'ic
Giàm khác
SO du' cuOl nOm tru'ó'cldâu nOm nay

324.961.050.000

Tang vOn trong nOm
LOi trong nOm
Giâm vOn trong nOm

L6 trong nOm
Giàm khOc (*)

-

SO du' cuOl nãm

324.961.050.000

-

(*) Cong ty thU'c hin chia cO tO'c nOm.2017 theo Nghj quyt D?i hi dng GO Ong thu'&ng nièn nOm 2018 sO tiOn 9.748.831.500 dOng vâ Trich 1p qu Khen
thu'ng phüc Içi sO tn 27.705.771.861 dOng

Bàn thuyt minh Báo cáo tái chmnh Ia mOt b phn khOng tách rO'i cQa Báo cáo tái chlnh
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TP DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TY CO PHAN THAN CQC SAU - VINACOMIN
ia chT: Phu'Ong Cm PhU, thánh ph6 Cm Phà, tTnh Quàng Ninh

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CH[NH (Tip theo)
Näm tâi chInh k4t thüc vao ngày 31 tháng 12 näm 2018

Chi ti& v6n cfu tir cáa chá s& hU'u
01101/2018

31/1212018
(VND)

(VND)

V6n gop cüa Cong ly m

197.863.550.000

165.750.000.000

V6n gOp ca các uói tung khác

127.097.500.000

159.21 1.050.000

Cong

324.961.050.000

324.961.050.000

Các giao dich v6 v6n v&i các chü s&hQ'u Va phãn ph6i c6 tcrc, chia I'i nhun
Nám 2017
(VND)

Nãm 2018
(VND)
Vén dâu tu' cOa chCi sO' hO'u
VOn gop du nàm
VOn gOp tang trong nàm

-

VOn gOp giàm trong näm

-

VOn gOp CUOI näm

324.961.050.000

324.961.050.000

324.961.050.000

324.961.050.000

CO tü'c, Ig'i nhun cIa chia
CO phiOu
01/01/2018

31/12/2018
(VND)

(VND)

S 6 iu'ç'ng c6 phiOu clang k' phát hành

32.496.105

32.496.105

SO Iung cO phiOu cIa bàn ra cOng
chüng

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 phiOu ph6 thông
CO phiu u'u dãi
So iu'qng cO phiOu du'ç'c mua Ii
CO phiu phO thông
CO phiOu u'u dal
So Iu'çng cO phiu clang Iu'u hành
CO phiOu phO thông
C phiu u'u däi
Mnh giá cO phiOu clang Iu'u hành:

10.000 VND

Bàn thuyét minh Báo cáo tài chInh là mt b phn khOng tách r&i cQa Báo cáo tài chInh
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TP DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TY CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
Ia chi: Phu'ng Cm PhU, thành ph6 Cm Phà, tTnh Qung Ninh

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHiNH (Tip theo)
Nàm tài chinh ktthUcvào ngày 31 tháng 12 nãm 2018
Các qu cáa doanh nghip
3111212018
(VND)

01/01/2018
(VND)

Qu9 du tu phát tri4n

2.040.317.377

2.040.317.377

Cng

2.040.317.377

2.040.317.377

31/12/2018
(VND)

01/01/2018
(VND)

5.18 Các khoàn myc ngoài Bang can d6i kê toán

Tài san thuê ngoài: Tng s tin thuê
t61 thiu trong tu'o'ng Iai cüa hçvp dëng
thuê ho?t dng tài san không hCiy
ngang theo các thô'i hn
TO' I nám tró' xuông
Trén 1 riàm d4n 5 näm

-

27.654.460.312

Trên 5 näm
Cong

27.654.460.312

Bàn thuyt minh Báo cáo tài chInh là mt b phn khOng tách r&i cUa Báo cáo tài ch!nh
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TP DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TY CO PHAN THAN CQC SAU - VINACOMIN
Dja chr: Phu'ô'ng Cm PhU, thành ph Cm Phà, trnh Quàng Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH (Ti&p theo)
Nàm tài chInh kt thUc vao ngày 31 tháng 12 nàm 2018
6

THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRiNH BAY TRONG BAC CÁO KET
QUA HOT DONG KINH DOANH

6.1. T6ng doanh thu bàn hang và cung cAp dlch vy
Nãm 2017
(VND)

Nãm 2018
(VND)
•r

T6ng doanh thu bàn hang và cung cap dlch vy
Doanh thu bàn than

r

Doanh thu khác

3.054.011.427.369

2.524.392.130.726

3.026.839.881.409

2.513.914.410.894

27.171.545.960

10.477.719.832

6.2. Giá v6n hang bàn và dlch vu cung cAp
t

a

Nãm 2018
(VND)

Nàm 2017
(VND)

Cia v6n than

2.797.223.192.438

2.219.515.023.189

Cia v6n khàc

20.916.486.017

6.928.611.650

2.818.139.678.455

2.226.443.634.839

Cong
6.3. Doanh thu hot thng tài chInh

a
•

I
•

•

Lài tin gü'i, tn chovay

49.251.903

49.417.487

Lãi tiên k' qu9, k' cuvc

1.126.167.586

999.403.298

Ccng

1.175.419.489

1.048.820.785

6.4. Chi phi tài chInh

a
•

E

Nãm 2017
(VND)

Näm 2018
(VND)

I
a

Nãm 2017
(VND)

Nàm 2018
(VND)

Là! tiên vay

56.207.218.354

62.170.044.367

D' phong giàm giá khoàn du ti.r tài
chInh dài h?n

11.771.460.000

(2.875.116.294)

Cng

67.978.678.354

59.294.928.073

a
a
a
a
I

Bàn thuyét minh Báo cáo tài chInh là mt b phn khOng tách r&i cQa Báo cáo tài chInh
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TAP DOAN CONG NOHIEP THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TV CO PHAN THAN CQC SAU - VINACOMIN
Ola chf: Phu'oflg Cm PhU, thành phó Cm Ph, tTnh Qung Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH (Tip theo)
Nãmtài chInh ktthUcvào ngày 31 tháng 12 nãm 2018
6.5. Thu nhp khác
Nãm 2017
(VND)

Nàm 2018
(VND)
Thanh I, nht.ng ban TSCD

690.206.714

2.161.962.544

Tin ye an cho do'n vj ngoái

256.768.000

192.204.800

-

927.313.728

Tin phtthu du'cc

6.6.

6.7.

Chènh Ich AK than tiOu th nãm 2017

1.278.604.850

Các khoen khác

1.643.080.891

1.097.111.800

Cong

3.868.660.455

4.378.592.872

Nãm 2018
(VND)

Nãm 2017
(VND)

Càc khoen khác

1.213.910.149

5.697.770.157

Cong

1.213.910.149

5.697.770.157

Chi phi khãc

Chi phi ban hang và chi phi quàn I doanh nghip
Näm 2017
(VND)

Nãm 2018
(VND)
116.896.923.751

185.704.489.119

Chi phi nhân vién quen

31.911.522.622

28.961.706.324

Chi phi vt iu quàn I'

3.211 .524.208

659.220.427

Chi phi khu hao TSCD

2.476.718.331

2.457.399.192

Thus và Iê phi

22.929.811 .555

94.336.400.999

Chi phi dich vu mua ngoài

14.113.982.250

18.364.947.915

Chi phi quán I' doanh nghip

Hoàn nhp dçz phOng phei thu ngn hn
khó dOi

-

981 955 108
43.235.319.893

40.924.814.262

3.169.482.093

2.369.017.199

89.665.378

82.997.769

Chi phi vt lieu baa bi

717.403.442

537.103.953

Chi phi khu hao TSCD

200.759.907

122.722.701

2.157.898.232

1.623.286.368

3.755.134

2.906.408

120.066.405.844

188.073.506.318

Các khoen khác
Chi phi ban hang
Chi phi nhán viên

Chi phi djch vu mua ngoài
Chi phi khác bang tin
Cng

Bàn thuy6t minh Báo cáo tài chInh là mt bc phn khOng tách ri cQa Báo cáo tài chInh
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TAP DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TV CO PHAN THAN CQC SAU - VINACOMIN
ja chr: Ph&ng Cm PhU, thành ph6 Cm Ph, tTnh Qung Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAt CHINH (Tièp theo)
Näm tài chinh kt thüc vào ngáy 31 tháng 12 nàm 2018
6.8.

Chi phi san xut kinh doanh theo yu tó
Nàm 2017
(VND)

Näm 2018
(VND)
1.040.892.960.558

894.153.607.629

Chi phi nhân cong

339.993.155.637

313.758.917.825

Chi phi khu hao TSCD

200.323.922.544

265.162.487.386

Chi phi dlch vy mua ngoãi

782.697.325.977

589.401.454.656

Chi phi khác bang tin

617.357.865.839

594.166.409.007

2.981.265.230.555

2.656.642.876.503

Chi phi nguyen Iiu, vt lieu,
nàng lu'cng

Cng
6.9.

r
r
r
a
U
a

Chi phi thuè thu nhp doanh nghip hin hành

Chi phi thu thu nhp doanh nghip trén
thu nháp chu thuê näm hin hành

10.343.702.902

12,218,993.855

T6ng k?'i nhun k4 toán tru'O'c thué
Các khoàn du chrnh tang (giam)

51.656.834.511

50.309.704.996

61 .680.000

10.785.264.280

61.680.000
-

61.680.000
200.159.280

CP giài phOng mt bang

-

10.523.425.000

T6ng thu nhâp chu thuê

51 .718.514.511

61.094.969.276

Chuyên 16 näm tru'O'c

51.718.514.511

61.094.969.276

20%

20%

10.343.702.902
-

12.218.993.855

10.343.702.902

13.803.026.334

ThU lao HDQTkhong tham gia HD SXKD
CP khgu hao khOng dUng cho SXKD

I

Thu nhptinhthué

I

Thué sut thué thu nhp doanh nghip

a

U

Nãm 2017
(VND)

Näm 2018
(VND)

Chi phi thus TNDN hin hánh
iu chTnh chi phi thu thu nhp cia nám
tru'àc vao chi phi thus TNDN cüa nãm nay
T6ng chi phi thuê thu nhp doanh
nghip hin hành

1 .584.032.479

a
a
a
a
a
a
a

•1

Bàn thuyét minh Báo cáo tài chInh là mt b phn khong tách ró'i cUa Báo cáo tài chInh
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TAP DOAN CONG NGHJP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TV cO PHAN THAN CQC SAU - VINACOMIN
Dja chi: Phu'&ng Cm Phü, thành phó Cm Ph& tTnh Quàng Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tip theo)
Näm tài chinh k4t thüc vao ngãy 31 tháng 12 näm 2018
6.10 Lãi co bàn trén có phiu

Lo'i nhuân k toãn sau thus TNDN

Nãm 2018

Nàm 2017

(VND)

(VND)

41.313.131.609

36.506.678.662

41.313.131.609

36.506.678662

32.496.105

32.496.105

1.271

1.123

Các khoàn du chinh tang hoc
giãm Ig'i nhun ké toán d xãc dlnh
Iç'i nhun hoc i6 phán b6 cho c
dông s& hü'u c6 phiu ph6 thông.
Lçi nhun hoc I phän b3 cho c
dông s& hO'u c3 phiu ph thông.
06 ph16u ph6 thông dang !u'u hành
blnh quán trong nàm
Lãi co bàn trén c phiu

Bàn thuyt minh Báo cáo tái chInh là mt b phn khOng tách r&i cQa Báo cáo tài chInh
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TAP DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TY CO PHAN THAN CQC SAU - VINACOMIN
ja chr: Phtthng Cm Phü, thành ph Cm Phá, tinh Qung Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH (Tip theo)
Nãm tal chInh kétthUcvào ngáy3l tháng 12 näm 2018
7

NHU'NG THÔNG TIN KHAC

7.1

Cong cy tài chInh
COng ty chiu các rOl 10 sau khi sO' dung cac cOng cci tài chInh: rOl ro thi tru'O'ng, rOi ro tin
dung và rOl ía thanh khoàn.

r
r

Ban Giám dóc chlu trách nhim chung d61 vài vic thit 1p vá giám sat nguyen tc quàn '
rOi ro tài chInh. Ban Giám dc thit lap các chlnh sách nhm phát hin và phán tIch các rOl
10 ma Cong ty phài ch!u, thit lap các blén pháp kim soát rOl 10 V các hn mO'c rOl ro
thich hp'p, và giám sat các rOl ro và vic thi,rc hin các han mO'c rOi ro. H thng và chinh
sách quàn l rOl ía dic xem xét al dlnh k' nhm phàn ánh nhO'ng thay d& cOa cáo dlu
kiin thi tru'O'ng Va hat dng cOa Cong ty.
Ban giám d6c xem xét và th6ng nht áp dvrig các chinh sách quàn l' cho nhCrng rOi ía nói
trén nhu' sau:
(I)

r

ROi 10 thl tru'O'ng
ROI ro thj tru'O'ng là rOl 10 ma giá trl hç'p J' cOa cáo lung tin trong tu'o'ng lai cOa các
cong cu tài chInh së blén dng theo nhG'ng thay d61 cOa giá thj tru'&ng. ROI 10 thl
tru'&ng Co b6n loi rOi ía: rOl ía läi sut, rOl ía tin t, rOl ía ye giá hang hôa và rOl ía

r

ye giá

r

RUiroIãisut

r

ROI ro al sut ià rOl ía ma giá tn hp l' hoc các lung tin trong tu'ng al cOa mt
cong cv tài chInh Se bin dng thea nhQ'ng thay di cOa lãi sut thj tru'O'ng. ROI 10 thi
trng do thay d61 al sut cOa Cong ty chO yu lien quan dn tien, các khon tin
gO'i ngn han và các khaân vay cOa Cong ty.

r

rOl ía al sut bng cách phán tich tinh hinh canh tranh trén thi
Cong ty quàn
trng dé cO dLc al sut CO li cho myc dich cOa Cong ty và vn nem trang gi&i
han quán l rOl ro cOa mlnh.

I
U

Ruirongoit

ROI ro ngoi t là rOl ro ma giá trj hp l' cOa các lung tien trong tu'ng al cOa cáo
cOng cv tài chinh sé bin dng thea nhQ'ng thay dôi cOa tr giá hOl daái. COng ty chlu
rOl no do sç thay d61 cOa tr giá hi daái lien quan try'c tip dn hat dng kinh daanh

•

U

cOa cOng ty.

•

Cong ty CO rOl ro t' giá h61 daái tO' các giao djch mua, ban beng do'n vi tien t khOng

I

phel là do'n vi tien t k4 toán cOa COng ty.
RQiro vgiá c6phiéu

C phiu do COng ty nm glO' CO th bj ành hithng bO'l các rOl ía v giá trj tu'o'ng al
ca c phiu du ftr. Dy I cô phiêu du ftr di h?n nOn Cong ty dánh giá mO'c dO

r
r
r

FT
r

nhy cam d6i vO'i bin dOng ye giá c6 phiu nay là tháp.
(ii)

ROI ía tin dung
ROI no tin dung là rOi no ma mOt ben tham gia trang mOt cOng cv tài chinh hoc hp'p
dng giao dich khOng thy'c hiên du'cic nghTa vy cOa mlnh, dn den t6n tht ye

Bàn thuyét minh Báo cáo tài chmnh là mOt bt phn khong tách r&i cQa Báo cáo tài chInh
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TAP DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TV CO PHAN THAN CQC SAU - VINACOMIN
a chT: Phu'ô'ng Cm Phü, thành phó Cm Ph, tJnh Quàng Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tiêp theo)
Nàm tài chinh kêtthüc vào ngày 31 tháng 12 näm 2018
chInh. Cong ty cO ni1 ro tin dung tCi cac hoat dng kinh doanh cüa minh (ch yu d61
vO'i tài khoàn phài thu khách hang), vá ti hoat dng tài chInh ca minh, bao gm
tin gü'i ngán hang, các khoân cho vay va GaG cong cu tal chinh khác.
Phái thu khách hang

Cong ty thng xuyên theo dOi cac khoan phài thu khách hang chu'a thu duc. 6i
vài các khách hang l&n, Cong ty xem xét s,i suy gim trong cht kr'ng tin dung ca
ti'ng khách hang tai ngày 1p báo cáo. Cong ty tim cách duy tn su' km soát cht
ché các khoàn phài thu tn d9ng và b6 tn nhàn su' kim soát tin dung d4 gim thiu
riii ro tin dung.
Cong ty së 1p du' phông gim giá tn d phn ánh mCn'c d thit hal àc tInh d61 v&i
ph thu khách hang, phài thu khác và các khon du tu'. Thánh phn chinh cüa
khoàn du' phOng gim giá trl nay ia khoán 6 Cu th Co liOn quan dn mO'c d thit hal
cv th dói vO'i tLi'ng khách hang.
Tin gi.1 ngân hang

Cong ty chü yu duy tn s6 du' tin gnri ti các ngàn hang du''c nhiu ngu'ô'i bit den
tal Vit Nam. Rnii ro tin dung ctia S6 du' tin gi tal các ngán hang du'c quan l b&i
b phn ngan qu' cüa COng ty theo chInh sàch cüa Cong ty. R ro tin dung t61 da
cOa COng ty d61 vO các khon muc trén Bang can d61 k6 toàn ti ngày k6t thüc nám
tài chinh là giá trj ghi s6 nhii trinh bay trong Thuy6t minh s6 5.1. Cong ty nhn th6y
mü'c d tp trung rOi ro tin dung d6i vO'i khoân tin gO'i ngân hang là th6p.
(iii) ROI no thanh khoan
Rüi ro thanh khoàn là rOi ro ma Cong ty sO gp khá khãn khi thu'c hin các nghia vu
tài chinh do thi6u v6n. ROl ro thanh khoOn cüa cong ty chii yu phát sinh t vic các
tài sOn tài chinh và n phOl trO tal chinh có thO'i d16m dào han loch nhau.
Cong ty giOm thi6u rOi ro thanh khoOn bng càch duy tn mt lu'ng tin mt va cac
khoOn tu'ng du'ng tin và cac khoOn vay ngán hang 6' mc ma Ban Giàm dOe cho
rang d d4 dáp Ci'ng cho càc hoat dng cia cOng ty và giOm th16u rOl ro do nhCrng
biOn dng cia lung tin.
BOng du'&i dày phân tIch d6i v&i tài sOn tài chinh và các khoOn nç' tài chinh phi phái
sinh vào các nhám dáo han cO liOn quan dcn'a trOn kS' han con al tü' ngáy 1p bang
can d61 ké toàn dOn ngày dáo han theo hQ'p dng. Các sO tin duc trinh bay trong
bOng sau là các lung tin theo hç'p dng khOng chiOt khOu. Vic trinh bay thông tin
tài sOn tài chlnh phi phái sinh là cn thiOt dO hiOu du'çc vic quOn l' rüi ro thanh
khoOn cüa COng ty khi tinh thanh khoOn du'c quOn l' trOn c s& cong n' Va tài sOn
thun.

Bàn thuyt minh Báo cáo tài chInh là mt b phn khOng tách r&i cQa Bão cáo tài chInh
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TAP DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TY CO PHAN THAN CQC SAU - VINACOMIN
Dja chi: Phu'ng Cm Phü, thành ph Cam Pha, tinh Quang Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tip theo)
Nãm tài chinh ktthUc vao ngày 31 tháng 12 näm 2018
Du'&i I näm

Ta' I nãm tr& len

Ting cong

Ngày 31/1212018
Giá trjghis6:
Tn Va các khoán tu'cYng du'o'ng tin
Phal thu khách hang
Ou tu'

661.384.716

661.384.716

394.716.859.633

394.716.859.633

43.598.000.000

43.598.000.000

1.264.162.945

38.287.447.419

39.551.610.364

D' phong giâm giá các khoâri du tu'

(30.518.600.000)

-

(30.518.600.000)

T6ng cong

409.721.807.294

38.287.447.419

448.009.254.713

Cáckhoánvayvànç

397.852.335.766

324.322.756.279

722.175.092.045

Phal tra ngui ban

631.200.704.237

631.200.704.237

16.720.401.091

16.720.401.091

Phai thu khác
Tài san tài chlnh khác
Tru':
Dçr phOng phal thu khó dOl

Ngày 3111212018

Phi trâ, PN khác vá chi phi phài tra
Tng cong

1.045.773.441.094

324.322.756.279

1.370.096.197.373

Chènh léch thanh khoàn thun

(636.051.633.800)

(286.035.308.860)

(922.086.942.660)

Bàn thuyext minh Báo cáo tái chlnh là mQt bQ phn khOng tách r&i cUa Báo cáo tài chinh
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TAP DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TY CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
Dja chi: Phung Cm Phü, thành phó Cam Phà, tinh Quàng Ninh
BAN THUYET VIlNH BAO CÁO TAt CHiNH (Tip theo)
Näm tài chinh k&thUc vao ngày 31 tháng 12 nàm 2018
Ngày 01101/2018
Giá trjghis6:
Tn Va cáo khoán tu'o'ng du'o'ng tièn
Phái thu khách hang
Du tu'
Phài thu khâc

1.548.940.792

1.548.940.792

264.233.122.231

264.233.122.231

43.598.000.000

43.598.000.000

625.856.672

34.544.761.833

35.170.618.505

Tài san tài chInh khác
Tru':
(981.955.108)

(981.955.108)

Dv' Phong giám giá Cáo khoàn du tu'

(18.747.140.000)

(18.747.140.000)

Tóng cong

290.276.824.587

34.544.761.833

324.821.586.420

Càckhoánvayvà nç

296.607.589.246

383.846.432.563

680.454.021.809

Phái trá ngu'O'i bàn

522.853.598.415

522.853.598.415

Phài trâ, PN khác và chi phi phái trá

118.795.147.297

118.795.147.297

T6ng cong

938.256.334.958

383.846.432.563

1.322.102.767.521

(647.979.510.371)

(349.301.670.730)

(997.281.181.101)

Dv' phOng phài thu khO dOl

Ngãy 01/01/2018

Chénh lOch thanh khoàn thun

COng ty cho rang mü'c d tp trung rOi ro d6i vO'i vic trá nç là thp. COng ty cO dO khà nàng tip cn các ngun von cn thiOt.
(i)

Giá trl hq'p l'
Giá trl ghi sO trO' dv' phOng cOa các khoán phái thu ngn h?n, tin gO'i ngàn hang và càc khoán phài trà ngu'O'i bàn và phâi trà khác là gn bng vai
giá trj ho'p l' cOa chOng

Bàn thuyt minh Báo cáo tái chfnh là mQt bQ phn khOng tách r&i cQa Báo cáo tài chInh
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TAP DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TV CO PHAN THAN Ccc SAU - VINACOMIN
Dja chi: Phu'ng Cm Phü, thành phó Cm Ph& tinh Qung Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tip theo)
Nàm tài chmnh ktthüc vào ngày 31 tháng 12 näm 2018

01/0112018

GiãfrjhppI
0110112018
3111212018

394.716.859.633
39.551.610.364

264.233.122.231
35.170.618.505

394.716.859.633
39.551.610.364

264.233.122.231
35.170.618.505

43.598.000.000
661 .384.716
478.527.854.713

43.598.000.000
1.548.940.792
344.550.681.528

13.079.400.000
661.384.716
448.009.254.713

24.850.860.000
1.548.940.792
325.803.541.528

722.175.092.045
63 1.200. 704.23 7
16,720.40 1.091
1.370.096.197.373

680.454.021.809
522.853.598.4 15
118.795.147.297
1.322.102.767.521

722.175.092.045
631.200.704.237
16.720.401.091
1.370.096.197.373

680.454.021.809
522.853.598.4 15
118.795.147.297
1.322.102.767.521

Giã fri ghi
3111212018
Tài san tài chInh
Các khoan du tu nm giO dn ngày dáo han
Các khoan cho vay và phai thu
Phài thu kbách hang, phài thu khãc
Thi san tâi chinh khác
Tài san tà chinh sn sang d bàn
Dutu'dàihn
Ti4n Va các khoàn turing ciu'o'ng tin
Tang cng
Nc' phài trà tài chinh
Nçi phai trà tài chinh
Vayvànci
Phái trâ ngu'ài ban
Phái trà khác
Tóng cong

so

Già trj hçp l' cia tài san va nç phài trá tài chInh không duçYC dánh già Va XáC dlnh mt cách chmnh thà'c vào ngày 31/12/2018 Va ngày
01/01/2018. Tuy nhiOn, Ban Giám dóc dânh giá giá trj hcip I' cüa nhG'ng tài san và phal tra tài chinh nay khOng có chênh lech trQng yU vcYi giâ tn
ghi sO cia chUng tal ngày kt thUc nãm tài chinh.

Bàn thuyt minh Baa cáo tài chInh là mt bç5 phn khOng tách r&i cQa Báo cáo tài chlnh
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TP OAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TV CO PHAN THAN COC SAU - VINACOMIN
DIa chT: Pht.r&ng Cm Phü, thánh ph Cm Phá, tinh Quáng Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH (Tip theo)
Nàm tài chinh ktthic vào ngày 31 tháng 12 näm 2018
7.2 Báo cáo b phn
Cong ty baa cáo kt qua ho?t dng kinh doanh theo các Iinh vgrc ho@t dng, baa gm: ITnh
vçrc san xut kinh doanh than; Iinh vy'c xáy du'ng co' ban, các ITnh vçi'c cung cp các dich
vi khác. Chi t14t baa cáo bQ phán thea tU'ng nganh ngh nhu' sau:
T6ng cong

VND

Hot dng
Khác
VND

2.513.914.41 0.894

10.477.719.832

2.524.392.130.726

2.219.515.023.189

6.928.611.650

2.226.443.634.839

294.399.387.705

3.549.108.182

297.948.495.887

3.026.839.881.409

27.171.545.960

3.054.011.427.369

-

-

2.797.223.192.438

20.916.486.017

2.818.139.678.455

229.616.688.971

6.255.059.943

235.871.748.914

Kinh doanh Than

Nãm 2017
Doanh thu

VND

Các khoán giám trr
Giá v6n hang ban
Lo'i nhun gp
Näm 2018
Doanh thu
Các khoân giám trir

•

Giá v6n hang ban
a

Lo'i nhun gp

a

Báo cáo bô phán theo khu vu'c dia (báo cáo thü' yu): Báo cáo b phn thea khu vgi'c dia
l da trén vi trI ca khách hang t?o ía doanh thu cho b phn. Trong nàm tâi chInh kt
thüc vao ngày 31 tháng 12 nãm 2018, ho?t dng san xut kinh doanh cüa Cong ty chi phát
sinh ti khu vt,rc thánh ph Cam Pha, tTnh Quáng Ninh nén Cong ty khOng 1p Báo cáo b
phn thU' y4u (theo khu vci'c dla lv).

a

•
r

7.3
r

Thông tin v các ben có lien quan
SO du' t?i ngáy 31 tháng 12 näm 2018 vá các giao dch chi yêu v& các ben lien quan trong
näm tài chinh kt thüc vao ngày 31 tháng 12 nãm 2018 duc th hin ti các phi biu dinh
th4 nhu' sau:
kern,
-

Phçi biêu 01: Bang kê than ban vO'i các ben lien quan;

r

Ph biêu 02: Báo cáo các khoan phai thu, phài trá vài các ben lien quan;

R

Phu biu 03: Baa cáo chi tit tài san mua tru'c tip tü' các ben lien quan d4 hinh
thánh TSCD tai do'n vi;

•

Phu biu 04: Baa cáo mua, ban vâttu', hang hOa, dlch vu vài các ben lien quan.
Thu nhp trong näm tài chmnh kt thüc váo ngáy 31 tháng 12 nám 2018 cüa các thành viên
cüa HDQT, Ban kim soát và Ban Giám d6c:
Nám 2018

•

•

R
•

5

Liro'ng thu'&ng cüa Ban Giám d6c
Thu lao cüa Hi dng Quán tn
Thu lao Ban kiêm soát
Cong

(VND)
2.359.000.000
271.920.000
96.000.000
2.726.920.000

Ban thuyt minh Baa cáo tài chmnh là mt b phn khong tách rài cUa Baa cáo tài chInh
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TAP OAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CNG TY CO PHAN THAN CQC SAU - VINACOMIN
Da chi: Phu'o'ng Cm Phü, thành phó Cm Ph, tinh Qung Ninh
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH (Tip theo)
Nämtài chInh ktthücvào ngày31 tháng 12 näm 2018
7.4

Thông tin so sãnh
s6 Iiu dung d so sánh Báo cáo tâi chinh là s6 iu trén Báo cáo tài chInh cho näm tài
chInh kt thüc vào ngày 31 tháng 12 näm 2017 ã du'cc kim toán bô'i Cong ty TNHH PKF
Viêt Nam.

Ngày 18 tháng 03 näm 2019
NGUI LIP BIEU

KE TOAN TRU'O'NG

Q GIAM oOc

Nguyen Thj Thu Ha

Nguyn Hü'u Tru'&ng

Nguyen Van Thun

Bàn thuy4t minh Báo cáo tài chmnh là mt bc phn khOng tách r&i cUa Báo cáo tài chInh
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TAP DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN THAN COG SAU - VINACOMIN
Dja chi: Phu'ô'ng Cm Phó, Thành ph Cm Ph& TTnh Quáng Nnh

BANG KE THAN BAN VI CAC BEN LIEN QUAN
Nãm tài chInh keAt thUc vào ngày 31 tháng 12 nãm 2018
T6ng s6
SIT

NÔi dung

A

B
TONG CONG

I Cong ty Kho van vâ Gang Cm Phá
I Bàn than thành phm
II Cong tyTuyên than CCi'a Ong
I Bàn than NK (quy sch)
2 Bàn than thành phm

2.436.428,919

Giátrj
.(06fl9)
c
3.026.839.881.409

1.358.892,530
1.358.892,530
1.077.536,389
1.052.909,560
24.626,83

1.456.218.393.379
1.456.218.393.379
1.570.621.488.030
1.548.348.983.882
22.272.504.148

S1Iu'çYng
(Tan)

90'n v VND
Than thành phm

Than nguyen khai
So Iu'çng
(Tn)
1
1.052.909,560

SO Iu'cng
(Tan)
3

Giátri
.gY
2
1.548.348.983.882

-

-

1.052.909,560
1.052.909,560
-

1.548.348.983.882
1.548.348.983.882
-

-

Già tn
(06ng)
4

1.383.519,359

1.478.490.897.527

1.358.892,530
1.358.892,530
24.626,829
24.626,83

1.456.218.393.379
1.456.218.393.379
22.272.504.148
22.272.504.148

Quáng Ninh, ngày 18 thang 03 näm 2019
NGU'YI L4P BIEU

KE TOAN TR(YYNG

Nguyn Thi Thu Ha

Nguyen HO'u Tru'O'ng

Ban thuyt minh Báo cáo tái chin/i là mOt b phn khOng tách r&i cüa Báo cáo tài cliinh

en Van Thun
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DIa chi: Phu'&ng Cm Phü, Thành phó Cm Phã, Tinh Quâng Ninh
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BAO CÁO CÁC KHOAN PHAI THU, PHAI TRA CAC BEN LIEN QUAN
Nãm tài chInh kM thOc vao ngày 31 tháng 12 nãm 2018
Do'n vi: VND
STT

Ten don vi

A
I

B
CAC KHO N NQ' PHAI THU

I

Tp doan Cong nghip Than - Khoáng sn Vit Nam

2
3
4
5
6
6

Cong ty Kho vn va Cng Cm Ph - Vinacomin
COng ty Tuyn than Cra Ong - TKV
COng ty Cong nghip HOa chM mO Quàng Ninh
COng tyThanThng Nht-TKV
Cong ty C phn Than Cao So'n - Vinacomin
Cong ty Ch bin than Quáng Ninh - TKV
Cong ty TNHH MTV Cong nghip Hóa cht mO Vit
bcMICCO
CAC KHOAN PHAI TRA
Chi nhánh COng tyC6 phn Vt tu' TKV - Vinacomin XN Vt Tu' Cam pha
COng ty C6 phn Vn ti va Du'a dOn th9' mO
Vinacomin
COng ty C6 phn ThiM bj din Cm Ph - Vinacomin

II

2

4
5
6
7
8

10
11
12

TKI3I
Ngan han
1
394.635.843.329
188.488.149.421
206.101.729.308
15.437.400
7.181.350
19.748.300
1.740.750
1 856 800

Dai han
2
-

Cac khoan Cong no
TK 138
Ngn han
Dai han
4
3
819.715.000
819.715.000

-

-

-

-

-

TK331
Ngen han
5
-

Da han
6
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

334.955.112.759

-

204.635.035.749

-

585.071.013

-

-

73.016.439

-

COng ty Ch tao may - Vinacomin
COny C6 phn Cong nghip 0 tO -Vinacomin
COng ty Cong nghip hoá chM MO Cm Pha
COng ty C6 phn Cc khi o to Uong bi
COng ty C6 phn Co' khI Hon Gal - Vinacomin
COng ty C6 phn Du uGh và Thu'cng mi - Vinacomin

-

-

7.130.220.360
19.743.725.739
7.130.288.311
3.325.506.100
325.747.248

-

-

-

42.387.430.292

-

COng ty C6 phn Xut nhp khu Than - Vinacomin

-

-

23.688.521.691

-

Cong ty C3 phn Giám dnh - Vinacomin
Vin co' khi Nàng Iucing va MO - Vinacomin

-

-

485.560.470
2.671.115.248

-

-

47

Bàn thuyf minh Báo cáo fài chlnh là mt bc phn khOng tách r&i cUa Báo cáo tài chlnh
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CONG TY CO PHAN THAN CQC SAU - VINACOMIN
Dja chT: Phi.O'ng COrn Phü, Thânh phO COrn Ph, Tinh Qung Ninh

BAO CÁO CAC KHOAN PHAI THU, PHAI TRA CAC BEN LIEN QUAN
Näm tài chmnh kt thüc vào ngày 31 tháng 12 nãm 2018
Do'n vj: VND
• :.• TKI3I
NgOn han
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Các khoàñcong fly
TK138
Dài hn
NgOn
h?n
•
.4
3..:

Dài hn
• 2..

Tru'O'ng Cao dng nghè than Khoang san Viet Nam

-

-

COng ty TNHH MW MOi tru'O'ng - Vinacomin
Cong ty CO phOn Co' khI MO Vit bOc WMI
COng ty CO phOn Co' khI & TBj áp Rvc WMI
Vin khoa hpc Cong nghê mO
COng ty CO phn phát triOn Cong ngh và ThiOt b, mO

-

-

6.576.784.729
4.454.222.848
49.129.670
65.040.000

-

-

-

1.086.868.940

-

Cong ty CO phOn Tin hçc COng ngh MOi trLthng Vinacomin
COngy CO phOn Ola chOt mO TKV
COng ty CO phOn Tu' vOn dOu tu' mO vO Cong nghip Vinacomin
Trung tam Cap cü'u mO - Vinacornin
Tp chI Than Khoáng san Vit narn
Cong ty CO phOn Tu' vOn dOu tu' Than UOng bI
COng ty CO phOn Co' khI Mao Khê - Vinacomin
TOng cong

-

-

5.289.816.791

-

-

-

1.663.990.127

-

----•.

288.080.270

.

-

1.325.010.524
-

394.635.843.329

1.373.322.600
11.000.000
396.000.000
194.607.600
334.955.112.759

-

Quâng Ninh, ngãy 18 thang 03 nãm 2019
Ngu'?vi lap biOu

Nguyen Th Thu Ha

Kê toán tru'O'ng

Nguyen HU'u Tru'o'ng

Bàn thuyet minh Báo cáo fài chinh là mt b phn khOng tách rOi cüa Báo cáo tài chmnh
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•T1P DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN THAN CQC SAU - VINACOMIN

Phy lyc 03

Dja chi: Phu'&rig Cm PhU, thãnh phó Cm Phá, tinh Quáng Ninh

BAO CÁO CHI TIET TAI SAN MUA TRLC T!EP TO' CAC BEN LIEN QUAN DE HINH THANH TSCD T3I DON V!
Nãm tài chmnh kêt thüc vào ngày 31 tháng 12 näm 2018
Dan vi: VND

STI

A

Ni dung

So
luong

I

Cong ty CP xuAt nhp khu Vinacomin
Phu'o'ng tin vn tài
Xe stecHyundai HD320 sOil

B

Nguyen giá
TSCD tréri s6
sâch

Giá miia theo
hoá don

B
1
2
TSCD, hang ton kho, cOng trinh XDCB mua cOa do'n vi trong
ni b Tp doàn cia tang tài san ci6 trich khu hao tinh d6n
cu6i Icy báo cáo
TOng cong

1

Thô'i
Thôi clieni
gian
Khii hao Iu9
tang TSCD
trich
Giá tn con lal
kO dOn cuOi k,
dO trich
khii
dn cu6i k' báo
báo cáo trOn S6
khu hao
hao tài
cáo trOn s6 sách
sách
(ngàylthángl
san
nám)
(Don vi:
Nárn)
4

3

5=3-4

6

7

Thôi
gian KH
cOn Iai
tinh dOn
cuoi k'
háo cáo
(Don vi:
Nãrn)
8

Su
Hoä don
dung tài
san cho
muc
dich
(SXKD, So hiCu Ngay thàng
quán If,
ban
hang)
9

10

11

________

3.500.000.000

3.235.189.849

80.879.745

3.154.310.104

-

-

-

-

3.500.000.000

3.235.189.849

80.879.745

3.154.310.104

3.500.000.000

3.235.189.849

80.879.745

3.154.310.104

TSCD, hang tOn kho, cong tninh XDCB mua cOa don vi trong
ni b Tp doàn nhu'ng chu'a tang tài san trich khu hao (do
trong qua trinh du tu', hoc nguyen nhãn khác) tInh ciOn cuOi
bâo cáo

-

-

43374

10

10

SXKD

AN17Ps6
0017636

2110/2018

-

Quáng Ninh, ngày 18 tháng 03 nãm 2019
NGU'&I LiP BIEU

Nguyen Th! Thu Ha

Tliuy6t rn/nh Báo cáo fdi cO/nh là mt b phn khOng tàch r&i cüa Báo cáo tàí chlnh

KE TOAN TRU'&NG

NguyOn HO'u Tru'&ng

Q. GIAM DOC

guyen Van Thuân
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PhU luc 04

TAP DOAN CONG NGHIP THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TY CO PHAN THAN CQC SAU - VINACOMIN
Dja chr: Fhu'ô'ng Cm Phü, Thành ph6 Cm Phà, TTnh Qung Ninh
BAO CÁO MUA, BAN VT TU', HANG HOA, D!CH Vt) VO'I CAC BEN LIEN QUAN
Nám tài chInh ket thUc vào ngày 31 thãng 12 näm 2018
Tendo'nvi

U
A
1
2
3
4
5
6
7

r
r
r
r

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

B
COng ty C6 phn Vt Tu' - TKV
COng ty Kho van Va Cang Cam Pha
COng ty Tuy4n than CCra Ong - TKV
Cong ty C6 phn Than Cao So'n - Vinacomin
Cong ty Than Th6ng Nhát - TKV
COng ty Ch bin Than Quang Ninh - 1KV
COng ty TNHH MTV Cong nghip HOa cht mO Vit Bc MICCO
COng ty CP van tâi và du'a dOn th mO - Vinacomin
COng ty CF Thit Thi Din Cm phà - Vinacomin
COng ty CP Ché T?o May - Vinacomin
Cong ty Cong Nghip O TO - Vinacomin
Cong ty Cong Nghiêp HOa Cht MO QuOng Ninh
COng ty Hóa cht MO Cm Ph
COng ty CF Co' KhI UOng BI
COng ty CF Cc KhI HOn Gal - Vinacomin
COng ty CF Thu'o'ng Mi Va Du Lich - Vinacomin
COng ty CP Xut Nhp Khu Than -Vinacomin
Cong ty CF Giám Dlnh - Vinacomin
Vien Co' Kh1 Nãng Lu'ng Va MO - Vinacomin
.
Tnj'ng Cao Dng Than Khoàng San Viêt Nam
COng ty TNHH I TV MOi Tnthng - Vinacomin
COng ty CF Cc KhI MO Viêt Bc - WMI
COngjy CP SX Va KD Vat tu' thi4t bi - VVMI
Vin khoa hçc COng nghê mO
COng ty Cp Tu' Vn Du Tu' MO Va COng Nghip - Vinacomin
Bnh vin Than - Khoáng san
COng ty CF Co' KhI M?o Khê - Vinacomin
Cong ty C phn Phát trin cOng ngh và Thi4t bi mO
COng ty C6 phn Tin hpc cOng nghê MTru'ng -Vinacomin
COng ty Co phn Ea Chat MO
Trung tam Diu du'O'ng ngành than -WMI
COng ty C phn Than Ha Lm
COng ty Than Khe Chàm - TKV
Trung tam cp cü'u mO - Vinacomin
Tp chi Than - Khoáng san Vit nam
Cong ty CO phn Tu' vn Du tii than UOng bE
Tong cong

Giá tn mua trong
nam
1
596.973.340.168
-

Do'n v: VND
Giâ tn bàn trong
nam
2
270.610.849
6.288.252.991
96.613.794
41.600.000
68.230.500
8.908.500
2.996.000

16.201.528.457
1 .357.464.029
21.379.328.792
65.427.496.184
231.104.856.678
10.491.110.451
786.635.862
116.083.079.000
47.629.775.182
1.828.325.049
4.959.057.000
350.545.700
20.475.448.184
9.018.941.743
408.299.700
286.389.091
2.503.670.073
541 .896.194
784.870.000
910.625.000
4.808.924.355
1.517.971.298
74.100.000
312.350.000
123.500.000
2.157.566.000
10.000.000
360.000.000
1.158.867.094.190

383.583.735
33.233.537
52.401.000
38.958.197
803.543.050
23.270.083
1.847.617.963
4.915.244
5.976.000

9.970.711.443

8thang 03 nãm 2019

U
NGIJ'O'I L4P BIEU

KE TOAN TRU'O'NG

\ MDOC

r

,gf

r

r

Nguyen Thj Thu Ha

Nguyen Hü'u Tru'&ng

Thuyt minh Báo cáo tài chfnh giü'a n/en d nay là mt bc phn khong tách ro'i cUa Báo cáo tài chInh
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TP DOAN CONG NGHIP
THAN- KHOANG SAN VIT NAM
CONG TV CP THAN CQC SAU-VINACOMIN

S6: 1635 /TCS-KTTC

CQNG HOA XA HQI cim NGHIA VIET NAM
Dc Ip -Tip do- Hnh phüc

Cdiii Phá, ngày 25 tháng 3 náin 2019

V/v Giãi trInh chênh Ich KQKD

KInh giri: - U' ban chirng khoán Nhà Nithc;
- Si giao djch chirng khoán Ha Ni.
Can cir thông ti.r s: 155/2015/TT-BTC ngày 16/10/2015 cüa B tài chInh
ye vic hung dan cong bô thông tin trén thj trithng chirng khoán.
Can eli k hoch s 107/2018/KH-PKF.VPC ngày 21/12/2018 elm Cong ty
TNT-IH PKF Viêt Nam ye viêc Kê hoach kiêm toán Báo cáo tài chInh cho näm
tài chInh 2018.
Ngây 18 tháng 3 nAm 2019 Cong ty C phn Than Ccc Sáu - Vinacomin dA
hoàn thành xong báo cáo tài chInh nAm 2018 sau kiêm toán.
K& qua có sir chênh 1ch:
1. Chi tiêu lçii nhun sau thu ti báo cáo KQKD näm 2017: 36,506 t'
dông, báo cáo KQKD nàm 2018: 41,313 t' dông, tang 4,807 t dông ti.rcing 1mg
11,63%. Nguyen nhân do chi phi thuê thu nhp doanh nghip näm 2018 giám so
vi näm 2017: 3,460 t' dOng.
2. Chi tiêu 1i nhun sau thu ti báo cáo KQKD trong báo cáo tài chinh
qu IV/2018 dã côngbô: 25,044 t dông, ti báo cáo KQKD närn 2018 thrçic
kiêm toán 41,313 t dông, tang 16,269 t dông. Nguyen nhân chü yêu do chi phi
khâu hao giãm và chi phi thuê thu nhp giãm.
Trân trcng!
Noi nh,n
- Nhii kInh gCri (b/c);
- Website Cong ty;
- Lru: VT, KYTC (Ng.H).

NGUfI THIIC HIN CONG BO THÔNG TTh
- TRIfONG

Nguyn Hilu Trueing

