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BÁO CÁO CÙA BAN GIÁM ĐÓC

Ban Giám đác Văn phòng Công ty cổ  phần Chế tạo Máy - Vinacomin (sau đây gọi tát !à "Công ty") trình bày Báo cáo 
cùa mình và Báo cáo tài chính giũa niên độ cùa Công ty cho kỳ kế toán tù ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Chế tạo Máy - Vinacotnin là công ty cá phần đuọc thành lập theo Quyết đình sô 3675/QĐ-BCN ngày 
18/12/2006 cùa Bộ Công nghiệp. Công ty hoạt động theo Giấy chúng nhận đăng ký kình doanh sá 5700495999 do sỏ  Kế 
hoạch và Đầu tu tình Quàng Ninh cáp, đăng ký lần đầu ngày 31/03/2008 và đăng ký thay đổi lần thú 06 ngày 28/12/2015.

Trụ sỏ chính cùa Công ty tại số 486 - Đuòng Trần Phú - Thành phố Cẩm Phả - Tình Quàng Ninh.

HQĩ ĐÔNG QUÂN TRỊ, BAN GIÁM ĐÓC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên cùa Hội đồng Quản trị trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Nguyễn Văn Tú 
Ông Phạm Mình Tuấn 
Ông Nguyễn Anh Chung 
Ông Lê Viết Sụ 
Ông Bùi Xuân Hạnh

Chù tịch 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên

Các thành viên của Ban Giám đốc đã điều hành Công ty trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Phạm Minh Tuấn 
Ông Lê Viết Sụ 
Ông Bùi Xuân Hạnh 
Ông Tăng Bá Khang

Giám đác 
Phó Giám đốc 
Phó Giám đác 
Phó Giám đốc

Các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

Ông Hoàng Mạnh Hùng Truông ban
Bà Chu Thị Việt Trung Thành viên
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Thành viên

KIÉM TOÁN VIÊN

Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại Quàng Ninh đã thục hiện soát xét các Báo cáo tài chính giũa niên 
độ cho Công ty.

CÔNG BÓ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐÓC ĐÓI VÓI BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIŨA NIÊN ĐQ

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm vê việc lập Báo cáo tài chính giũa niên độ phản ánh trung thục, họp lý tình hình 
tài chính, kết quà hoạt động kính doanh và tình hình luu chuyển tiền tệ của Công ty trong kỳ. Trong quá trinh lâp Báo cáo 
tàl chính giũa niên độ, Ban Giám dốc Công ty cam kết đã tuân thù các yêu cầu sau:
- Xây dụng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đéc và Ban quản trỊ Công ty xác định là cần thiết để đảm bào cho 

việc lập và trình bày Báo cáo tài chính giũa niên độ không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoăc do nhầm lân;
Lụa chọn các chính sách kế toán thích họp và áp dụng các chinh sách này một cách nhất quán;
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- Đua ra các đánh giá và dụ đoán họp !ý và thân trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mục kế toán đuọc áp dụng có đuọc tuân thủ hay không, có nhũng áp dụng sai lệch trọng yếu đến 

múc cần phải công bố và giài thích trong Báo cáo tài chính giũa niên độ hay không;
Lập và trình bày các Báo cáo tài chính giũa niên độ trên co sỏ tuân thù các Chuẩn mục kế toán, Chế độ kế toán doanh 
nghiệp V iệt N am  và các quy đinh pháp tý có liên quan đến việc tập và trình bày báo cáo tài chính g iũa niên độ;

- Lập các Báo cáo tài chính giũa niên đô dụa trên co sò hoạt động kình doanh tiên tục, trù truòng họp không thể cho 
răng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Giám đốc Công ty đàm bào răng các sổ kế toán đuọc luu giũ để phàn ánh tình hình tài chính cùa Công ty, vói múc 
độ trung thục, họp tý tại bất cú thòi điểm nào và đảm bào răng Báo cáo tài chính giũa niên độ tuân thủ các quy định hiện ^
hành cùa Nhà nuóc. Đồng thòi có trách nhiệm trong việc bào đàm an toàn tài sàn của Công ty và thục hiện các biện pháp ^
thích họp để ngăn chăn, phát hiện các hành vi gian tận và các vi phạm khác. ^

Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính giũa niên độ đã phàn ánh trung thục và họp lý tình hình tài chính ^
cùa Công ty tại thòi điểm ngày 30/06/2020, kết quà hoạt động kình doanh và tình hình tuu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán ^
06 tháng kết thúc cùng ngày, phù họp vót Chuẩn mục kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thù các ^
quy định pháp lý có tiên quan đến việc tập và trình bày báo cáo tài chính giũa niên độ. T==

Cam kết khác

Ban Giám đốc cam kết răng Công ty tuân thù Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 huóng dẫn về quản trị công 
ty áp dụng đối vói công ty đại chúng và Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bá thông tín theo quy định tại Thông tu số 
155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tàí chính huóng dẫn công bố thông tin trên ThỊ truòng chúng khoán.

Phạm Minh Tuấn
Giám đốc
guảng A7n/:, ngậy 70 tAúng o# nũ?M 2020



ì aasc
sá: 120820.poj /BCTC.QN

BÁO CÁO SOÁT XÉT 
THÔNG TIN TÀI CHÍNH G!Ũ A NIÊN Đ ộ

Kính gủi: Quý cổ  đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Văn phòng Công ty cổ  phần Chế tạo Máy - Vinacomín

Chúng tôi đã soát xét Báo cáo tài chính giũa niên độ kèm theo cùa Văn phòng Công ty cổ phần Chế tạo Máy - 
Vinacomin đuọc tập ngày 10 tháng 08 năm 2020, tù trang 6 đến trang 34, bao gồm: Bảng cân đéi kế toán giũa 
niên độ tại ngày 30 tháng 06 năm 2020, Báo cáo kết quà hoạt động kinh doanh giũa niên độ, Báo cáo iuu 
chuyển tiền tệ giũa niên độ cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc cùng ngày và Bàn thuyết minh Báo cáo tài chính 
giũa niên độ.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Văn phòng Công ty cổ phần Chế tạo Máy - Vinacomin chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày 
trung thục và họp lý Báo cáo tài chính giũa niên độ cùa Công ty theo Chuẩn mục kế toán, Chế độ kế toán doanh 
nghiệp Việt Nam và các quy đinh pháp lý có hèn quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính giũa niên độ 
và chiu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đàm bào cho việc lập và trình 
bày Báo cáo tài chính giũa niên độ không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm cùa chúng tôi là đua ra kết luận về Báo cáo tài chính giũa niên độ dụa trên kết quà soát xét cùa 
chúng tôi. Chúng tôi đã thục hiện công việc soát xét theo Chuẩn mục Việt Nam về họp đồng dịch vụ soát xét số 
2410 -  Soát xét thông tin tài chính giũa niên độ do kiểm toán viên độc lập cùa đon vị thục hiện.

Công việc soát xét thông tin tài chính giũa niên độ bao gồm việc thục hiện các cuộc phóng ván, chù yếu là 
phóng vấn nhũng nguôi chịu trách nhiệm về các vấn đề tài chính kế toán, và thục hiện thù tục phân tích và các 
thù tục soát xét khác. Một cuộc soát xét về co bàn có phạm vi hẹp hon một cuộc kiểm toán đuọc thục hiện theo 
các Chuẩn mục kiểm toán Việt Nam và do vậy không cho phép chúng tôi đạt đuọc sụ đàm bào rằng chúng tôi sẽ 
nhận biết đuọc tất cà các vấn đề trọng yếu có thể đuọc phát hiện trong một cuộc kiểm toán. Theo đó, chúng tôl 
không đua ra ý kiến kiểm toán.

Kết luận của kiểm toán viên

Căn cú trên kết quà soát xét cùa chúng tôi, chúng tôi không thấy có vấn đề gì khiến chúng tôi cho răng Báo cáo 
tài chính giũa niên độ đính kèm không phàn ánh trung thục và họp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài 
chính của Văn phòng Công ty cổ  phần Chế tạo Máy - Vinacomin tại ngày 30 tháng 06 năm 2020, và kết quả 
hoạt động kinh doanh và luu chuyển tiền tệ của Công ty cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc cùng ngày, phù họp 
vói Chuẩn mục kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc 
lập và trình bày báo cáo tài chính giũa niên độ.

aasc.com.vn

T: (84)24 3824 1990 I F: (84)24 3825 3973 ) 1 Le Phung Hieu, Hanoi, Vietnam Amemberot 

HÃNG MÉM TOÁN AASC

tntemationa!
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Chúng tôi xin ]u*u ý ngtròì đọc đến thuyết minh số 2.16 và số 18, Công ty đang phàn ánh nguồn hình thành các 
tài sàn cá định tù chí phí tập trung do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cấp vào chl tiêu "Dụ 
phòng phải trà dài hạn" (mã số 342) trên Bàng cân đéi kế toán giũa niên độ cùa Công ty vói sá tiền tại ngày 
30/6/2020 là 2.526.588.937 VND. Việc trình bày Báo cáo tàì chính này đuọc thục hiện theo văn bản huóng dẫn 
số 6764/TKV-KTTC ngày 25/12/2018 cùa Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc hru ý 
khi lập Báo cáo tài chính năm 2018.

Vấn đề cần nhấn mạnh này không làm thay đổi kết luận soát xét chấp nhận toàn phần nêu trên cùa chúng tôi.

mguyen tntnattnnm g
Giám đốc
Giấy chúng nhận đăng ký hành nghề 
kiểm toán số: 0367-2018-002-1 
gMàng/V/nA, ngậy 72 f/?áwg o# Má/n 2020

ông ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tai Quăng Ninh



BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN GIÍTA NIÊN Đ ộ
7ụ/ ngậy 30 ;/táMg 06 MŨM) 2020

Mã TÀI SÂN Thuyêt 30/06/2020 01/01/2020
SO minh VND VND

100 A. TÀI SẢN NGÁN HẠN 324.956.295.884 289.329.850.156

110 1. Tiền và các khoản ttrong đtrong tiền 3 1.877.526.417 1.258.957.358
111 1. Tiền 1.877.526.417 1.258.957.358

130 11. Các khoản phải thu ngăn hạn 206.839.668.734 190.540.103.532
131 1. Phài thu ngán hạn cùa khách hàng 4 212.960.134.053 197.397.856.706
132 2. Trả truóc cho nguòi bán ngán hạn 5 5.526.428.334 5.467.300.000
133 3. Phải thu nội bộ ngán hạn 309.200.000 6.000.000
136 4. Phải thu ngắn hạn khác 6 20.622.919.801 20.202.101.073
137 5. Dụ phòng phài thu ngán hạn khó đòi (32.579.013.454) (32.533.154.247)

140 111. Hàng tồn kho 8 113.459.186.333 89.906.494.946
141 1. Hàng tồn kho 113.580.146.648 93.611.514.927
149 2. Dụ phòng giám giá hàng tồn kho (120.960.315) (3.705.019.981)

150 IV. Tàí sản ngắn hạn khác 2.779.914.400 7.624.294.320
151 1. Chi phí trà truóc ngắn hạn 11 2.779.914.400 5.148.369.933
152 2. Thuế GTGT đuọc kháu trù - 2.381.638.943
153 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà rnróc 15 - 94.285.444

200 B. TÀI SÂN DÀI HẠN 177.251.019.961 201.278.189.244

220 1. Tàí săn cé đính 168.196.863.976 188.685.507.942
221 1. Tài sán cố đinh hũn hình 9 166.839.717.857 188.584.338.993
222 - /VgMyéM g/ú 347.6/0.043.496 363.337.232.P/4
223 - G7Ú Aao 7MÒM /ụy Aé (330.770.327.639) (374.732.P43.P2/)
227 2. Tài sàn cá đình vô hình 10 1.357.146.119 101.168.949
223 - /VgMyêu g/ú /.3/3.444.770 323.444./70
229 - G/á oý /)U0 7MÒM /ụy Aê (436.293.03/) (422.273.22/)

260 11. Tài sản dàì hạn khác 9.054.155.985 12.592.681.302
261 1. Chi phí trả truóc dài hạn 11 9.054.155.985 12.592.681.302

270 TÔNG CỘNG TÀI SẢN 502.207.315.845 490.608.039.400



BÂNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN GĩtTA NIÊN Đ ô
Tạ/ ngày 30 /Aáng 06 2020

/Mqp r/;eo/

Mã NGUÔN VÓN Thuyết 30/06/2020 01/01/2020
SÔ minh VND VND

300 C.NpPHÂlTRÂ 440.770.151.170 431.972.315.715

310 1. Ny ngăn hạn 419.444.091.581 408.043.135.388
311 1. Phài trà nguôi bán ngăn hạn 13 179.430.321.996 182.224.497.391
312 2. Nguòimuatràtiềntruócngánhạn 14 1.923.063.970 8.148.988.994
313 3. Thuế và các khoàn phải nộp Nhà nuóc 15 6.340.578.583 2.291.628.387
314 4. Phài trà nguôi lao động 18.868.621.720 23.830 781.740
315 5. Chi phí phài trà ngăn hạn 16 1.681.833.025 220.629.460
316 6. Phài trà nội bộ ngán hạn 2.792.890.628 1.024.898.631
319 7. Phài trả ngán hạn khác 17 1.348.556.785 1.009.938.779
320 8. Vay và nọ thuê tài chính ngăn hạn 12 186.340.717.788 173.435.549.451
321 9. Dụ phòng phải trả ngăn hạn 18 19.950.729.577 15.343.188.099
322 10. Quỹ khen thuòng, phúc lọi 766.777.509 513.034.456

330 11. Ny dài hạn 21.326.059.589 23.929.180.327
338 1. Vay và nọ thuê tài chính dài hạn 12 17.999.470.652 20.320.338.652
342 2. Dụ phòng phài trà dài hạn 18 2.526.588.937 2.808.841.675
343 3. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 800.000.000 800.000.000

400 D.VÓNCHỦSÒHŨU 61.437.164.675 58.635.723.685

410 1. vén chủ sủ hũu 19 60.812.164.675 58.010.723.685
411 1. vốn góp của chù sò hũu 46.973.510.000 46.973.510.000

4 //a  Cổp/úẻMp/]ó íAóng có <?Mye/! /ÚCM ^ụyc/ 46.973.5/0.000 46.973.5/0.000
418 2. Quỹ đầu tu phát triển 2.983.206.113 2.288.730.519
421 3. Lọi nhuận sau thuế chua phân phối 10.855.448.562 8 748 483.166

42/a ÍMSTc/iMY!p/MMp/iố; /áy Aếí/cn CMố/ /THÚC 6.433.564.5/9 /.736.2/3.5/9
42/Ò /JV5T cAuapAânpĂố/ Ạỳ nậy 4.42/.3R4.043 7.0/2.269.647

430 11. Nguồn kình phí và các quỹ khác 625.000.000 625.000.000
431 1. Nguồn kinh phí 20 625.000.000 625.000.000

440 TÔNG CỘNG NGUÒN VÓN 15.845 490.608.039.400

Ngô Kim Dung
Nguôi lập biểu

Phạm Thu Huvng
Kế toán truỏng

hạm Minh Tuần
Giám đốc

gMâng/V/nA, ngậy 70 tAáng 0d năw 2020



BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIŨA NIÊN ĐỘ
Ạy Ac /oán /ỳ  ngậy 07/07/202/? đon ngậy 30/06/2020

Mã sá CHÌ TIÊU Thuyêt 6 tháng đầu 6 tháng đầu
minh năm 2020 năm 2019

VND VND

01 1. Doanh thu bán hàng và cung cáp dịch vụ 22 718.125.750.312 731.388.155.300

10 2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung 
cấp dịch vụ

718.125.750.312 731.388.155.300

11 3. Giá ván hàng bán 23 675.195.663.681 665.031.800.161

20 4. Lyi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 
dịch vụ

42.930.086.631 66.356.355.139

21 5. Doanh thu hoạt động tài chính 24 17.497.266 10.235.153
22 6. Chi phí tài chính 25 8.349.877.731 8.023.746.599
23 Trong (7ó. c/ú p/ú 7õí' vay 7.297.346.754 & 023.746.599
25 7. Chi phí bán hàng 26 2.371.716.916 8.166.941.468
26 8. Chi phí quàn lý doanh nghiệp 27 28.152.306.621 27.461.163.278

30 9. Lpi nhuận thuần tù hoạt đ$ng kinh doanh 4.073.682.629 22.714.738.947

31 10. Thu nhập khác 28 1.657.649.119 129.513.921
32 11. Chi phí khác 29 248.294.156 17.336.807.641

40 12. Lọi nhuận khác 1.409.354.963 (17.207.293.720)

50 13. Tổng lpi nhuận kế toán truác thuế 5.483.037.592 5.507.445.227
13.1 Lọi nhuận truóc thuế cùa Chi nhánh 50.940.954 52.653.017
13.2 Lọi nhuận kế toán truóc thuế toàn Công ty 5.533.978.546 5.560.098.244

51 14. Chì phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 30 1.112.094.503 3.564.303.905

60 15. Lọi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 4.421.884.043 1.995.794.339

Ngô Kim Dung
Nguôi lập biểu 
gMÙng/V/n/!, ngụy 70 /Aúng 0<5 nă?H 2020
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Văn phòng Công ty cá phần Chá tạo Máy - Vinacomin Báo cáo tài chính giũa niên đ§
Địa chi: số 486 - Đoàng Trần Phú - TP. Cẩm Phả - T. Quàng Ninh Kỳ kế toán tù ngày o t/01/2020 đến ngày 30/06/2020

BÁO CÁO LUU CHUYỂN TIÈN TỆ GIÍTA NIÊN Đ ô
7ty Ac toán ttrttgày #7/07/2020 <?<?;: ngậy 3 #/#6/2#2#

(TA eo pA írong pAập g tán  t/qo)

M3 so CHÌ TIÊU Thuyét
minh

6 tháng đầu 
năm 2020

6 tháng đầu 
năm 2019

01
1. LUU CHUYÊN TIÊN TÙ HOẠT ĐQNG KINH DOANH 
7. íp7 nAnận tw#c tAnc

VND

3.483.#37.392

VND 

3.3# 7.445.22 7

02
2. D/ền cAtnA cAo các Moản 
- Khấu hao tài sàn cá định và bất động sản đầu tu 21.694.993.757 17.559.211.637

03 - Các khoản dụ phòng 1.069.341.019 8.836.098.084
04 - Lãi, lô chênh lệch tỷ giá hái đoái do đánh giá lại (15.492.767) (6.541.175)

05
các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 

- Lãl, lỗ tù hoạt động đầu tu (1.475.033.867) (3.693.978)
06 - Chi phí lãi vay 7.297.846.154 8.023.746.599
08 3. 7.ỌỲ n#nạn tù* Aoạt <?ộng A/nA <7oanA trw^c 34.034.697.888 39.976.266.394

09
tAụy <%?/ vốn /!CM dộng

- Tăng, glàm các khoản phải thu (13.363.020.022) 44.338.614.241
10 - Tăng, giảm hàng tồn kho (19.968.631.721) 656.323.337

11

12

- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay 1.613.837.440 (104.519.934.816)
phải trà, thuế TNDN phải nộp) 

- Tăng, giảm chi phí trà truóc 5.906.980.850 5.591.974.288
14 - Tiền lãl vay đã trả (7.297.846.154) (7.892.497.540)
15 - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp (2.286.128.387) (4.687.066.074)
16 - Tiền thu khác tù hoạt động kinh doanh 3.600.000 625.000.000
17 - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (1.370.300.000) (1.796.500.000)
20 ÍMM cAnycn #cn tAnần tỳ Aoụt <7ộng A7nA <7oanA (2.706.876.706) (27.767.820.770)

21
H. LUU CHUYÊN T1ÈN TÍT HOẠT ĐỘNG ĐÀU TU
I. Tiền chì để mua sám, xây dụng tài sản cố định (8.733.949.039) (7.260.479.369)

22
và các tài sàn dàl hạn khác
2. Tiền thu tù thanh lý, nhuọng bán tài sản cố định và 1.473.029.368

27
các tàl sàn dài hạn khác
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ túc và lọi nhuận đuọc chia 2.004.499 3.693.978

30 7.MM cAt/ycn t/cn tAMầM tỳ Aoạt dọng dần tM* (7.233.973.7 72) (7.256.785.397)

33
111. LUU CHUYỀN T1ÈN TÌÍ HOẠT ĐỌNG TÀI CHÍNH
1. Tiền thu đí vay 206.056.163.212 237.891.912.387

34 2. Tiền trà nọ gốc vay (195.471.862.875) (200.981.769.650)
40 ÍMM cAnycn t/ền tAnần tỳ Aoụt dọng tà/ cAtnA 7#.534.3##.337 36.97#. 742.737

50 Luu chuyên tiền thuần trong kỳ 618.569.059 1.885.537.176

60 Tiền và tuvng đuong tiền đâu kỳ 1.258.957.358 1.947.347.740

70 Tiền và tuông đuong tiền cuái kỳ 3 1.877.526.417 3.832.884.916

Ngô Kim Dung
Nguòi tập biểu 
$MŨng M'nA, ngậy 70 tAúng 08 năn! 2020

Phpm Thu Huong
Kế toán truòng

ạm Minh Tuấn
Giám đốc



THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GÌŨ A NIÊN Đ ộ
Ky A<? tỳ  ngậy #//#7/2#2# ngậy 3 #/#6/2/72/?

1 . ĐẶC ĐIỀM HOAT ĐỌNG CÙA DOANH NGHIỆP

Hình thúc sá hũu vốn

Công ty Cổ phần Chế tạo Máy - Vinacomin là công ty cổ phần đuạc thành lập theo Quyết định số 3675/QĐ-BCN 
ngày 18/12/2006 cùa Bộ Công nghiệp. Công ty hoạt động theo Giây chúng nhận đăng ký kinh doanh số 
5700495999 do Sò Kế hoạch và Đầu tu tình Quàng Ninh cấp, đăng ký lần đầu ngày 31/03/2008 và đăng ký thay đổi 
lần thú 06 ngày 28/12/2015.

Trụ sò chính cùa Công ty tại số 486 - Đuòng Trần Phú - Thành phố cẩm Phà - Tinh Quàng Ninh.

Vốn điều lệ cùa Công ty là 46.973.510.000 VND (Bằng chũ: Bốn muoi sáu tỳ, chín trăm báy mucri ba triệu, năm 
trăm muòi nghìn đồng), tuông đuong vói 4.697.351 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

Linh vục kình doanh
Chế tạo sàn phẩm co khí.

Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động chính của Công ty là:
- Sàn xuất máy khai thác mò và xây dụng;
- Sán xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động;
- Sủa chũa máy móc, thiết bị;
- Sủa chùa thiết bị điện;
- Sủa chùa và bào du&ng phuong tiện vận tải (trù ô tô, mô tô, xe máy và xe có động co khác);
- Sủa chùa các thiết bị khác;
- Lăp đăt máy móc và thiết bị công nghiệp;
- Bào duõng xe ô tô và xe có động co khác;
- Đúc sát, thép;
- Sàn xuất đầu máy xe lùa, xe điện và toa xe.

Cấu trúc doanh nghiệp

Công ty có đon vị trục thuộc là Chi nhánh Công ty cổ phần Chế tạo Máy - Vinacomin, địa chì cùa Chi nhánh tại Hà 
Nội, hoạt động kinh doanh cùa Chi nhánh là sàn xuất, kinh doanh thuong mại vật tu khai thác mò và xây dụng.

2 . CHÉ Đ ộ VÀ CHÍNH SÁCH K Í TOÁN ÁP D(JNG TẠI CÔNG TY

2.1 . Kỳ ká toán, đon vj tiền t$ sủ dụng trong kế toán

Kỳ kế toán năm của Công ty theo năm duong lịch bát đâu tù ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
Đon vị tiền tệ sù dụng trong ghi chép kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

2.2 . Chuẩn mục và Chế đ§ kế toán áp dụng

c/]é <7ộ Aế foÚM ụp
Công ty áp dụng Chá độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tu số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cùạ 
Bộ Tài chính và Thông tu sá 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 cùa Bô Tài chính về vi$c sủa đổi, bổ sung một số 
điều cùa Thông tu số 200/2014/TT-BTC.



ÍMyéM Ao về v/ệc /Má/! /Aủ CAí/ẩn THtrc Ae /oán và CAê <fộ Aế /oón
Công ty đã áp dụng các Chuẩn mục kế toán Việt Nam và các văn bàn huóng dãn Chuẩn mục do Nhà nuóc đã ban 
hành. Các Báo cáo tài chính đuọc lập và trình bày theo đúng quy đinh cùa tùng chuẩn mục, thông tu huóng dẫn 
thục hiện Chuẩn mục và Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành đang áp dụng.

2.3 . Công cụ tài chính

GA/ wAậw Aon 
Tài sản tài chính
Tài sàn tài chính cùa Công ty bao gồm tiền và các khoản tuông đuong tiền, các khoán phài thu khách hàng và phài 
thu khác. Tại thòi điểm ghi nhận ban đầu, tài sàn tài chính đuọc xác định theo giá mua/chi phí phát hành cộng các 
chí phí phát sinh khác liên quan trục tiếp đến việc mua, phát hành tài sán tái chính đó.

Nọ phải trà tài chính
Nọ phải trà tài chính cùa Công ty bao gồm các khoán vay, các khoản phải trà nguôi bán và phải trà khác, chi phí 
phải trà. Tại thòi điểm ghi nhận lần đầu, các khoản nọ phải trà tàl chính đuọc xác định theo giá phát hành cộng các 
chi phí phát sinh liên quan trục tiếp đến việc phát hành nọ phài trà tài chính đó.

G/ó ír/ gA/ wAậw AđH (7ồM
Hiện tại chua có các quy định về đánh giá lại công cụ tài chính sau ghi nhận ban đầu.

2.4 . Các nghiệp vụ băng ngoại t$

Các giao dịch băng ngoại tệ trong kỳ kế toán đuọc quy đái ra đồng việt Nam theo tỷ giá thục tế tại ngày giao dỊch. 
Tỳ giá giao dịch thục tế này đuọc xác định theo nguyên tác sau:
- Khi mua bán ngoại tệ: là tỳ gíá đuọc quy định trong họp đồng mua, bán ngoại tệ giũa Công ty và ngân hàng 

thucng mại;
- Khi ghi nhận nọ phải trả là: tỳ giá bán cùa ngân hàng thuong mại noi Công ty dụ kiến giao dịch tại thòi điểm 

giao dỊch phát sinh;
- Khi mua sám tài sàn hoăc thanh toán ngay băng ngoại tệ: là tỳ giá mua cùa ngân hàng thuong mại noi Công ty 

thục hiện thanh toán.

Tỳ giá giao dịch thục tế khi đánh giá lại các khoản mục tiên tê có gốc ngoại tệ tạì thòi điểm lập Báo cáo tài chính 
giũa niên độ là tỳ giá theo quy định của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sàn Vi$t Nam.

Tất cà các khoản chênh lệch tỳ giá thục tê phát sinh trong kỳ và chênh lệch do đánh giá lại sô du các khoán mục 
tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ đuọc hạch toán vào kết quà hoạt động kình doanh cùa kỳ kế toán. Trong đó lãi chênh 
lệch tỳ giá do đánh giá lại số du cuối kỳ cùa các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ không đuọc sủr dụng để phân 
phối lpi nhuận hoăc chia cổ túc.

2.5 . Tiền

Tiền bao gồm tiền măt tại quỹ, tiền gùi ngân hàng không kỳ hạn.

2.6 . Các khoản ny phải thu

Các khoản phải thu đuọc theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, đôi tuọng phải thu và các yếu tố khác theo nhu cầu 
quàn lý cùa Công ty.

Dụ phòng nọ phài thu khó đòi đuọc trích lập cho các khoán: nọ phải thu quá hạn thanh toán ghi trong họp đồng 
kinh tế, các khế uóc vay nọ, cam kết họp đồng hoăc cam kêt nọ và nọ phải thu chua đến hạn thanh toán nhung khó 
có khả năng thu hồi. Trong đó, việc trích lập dụ phòng nọ phải thu quá hạn thanh toán đuọc căn cú vào thòi gian trả 
nọ gôc theo họp đồng mua bán ban đầu, không tính đến việc gia hạn nọ giũa các bên và nọ phải thu chua đến hạn 
thanh toán nhung khách nọ đã lâm vào tình trạng phá sản hoăc đang làm thù tục giải thể, mất tích, bò trốn.



2.7 . Hàng tồn kho

Hàng tồn kho đuọc ghi nhận ban đầu theo giá gốc bao gồm: chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí Hên quan 
trục tiếp khác phát sinh để có đuọc hàng tồn kho ỏ đìa điểm và trạng thái tại thòi điểm ghi nhận ban đầu. Sau ghi 
nhận ban đầu, tại thòi điểm lập Báo cáo tài chính giũa niên đô nếu giá trỊ thuần có thể thục hiên đuọc cùa hàng tồn 
kho thấp hom giá gác thì hàng tồn kho đtrpc ghi nhân theo giá trị thuần có thể thục hiện đtrạc.

Giá trị hàng tồn kho đuọc xác định theo phtrong pháp đích danh.

Hàng tồn kho đuạc hạch toán theo phuomg pháp kê khai thuòng xuyên.

Phtnrng pháp xác định giá trị sàn phẩm dò dang cuối kỳ: Chi phí sàn xuất kình doanh dò dang đtrọc tập họp theo 
tùng công trình xây láp chua hoàn thành hoãc chua ghi nhận doanh thu, đối vói sàn phẩm co khí là chi phí nguyên 
vật liệu chính cho tùng loại sàn phẩm chua hoàn thành.

Dụ phòng giâm giá hàng tồn kho đuọc lâp vào thòi điểm cuối kỳ căn cú theo số chênh lệch giũa giá gốc cùa hàng 
tồn kho lón hon giá trị thuần có thể thục hiện đuọc.

2.8 . Tài sản cá định

Tài sán cố định hũu hình, tài sàn cá đình vô hình đuọc ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Trong quá trình sù dụng, tái 
sản cố định h&u hình, tài sàn cố định vô hình đuọc ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.

Khấu hao tài sàn cá định đuọc trích theo phuong pháp đuòng thăng vói thòi gian khấu hao đuọc uác tính nhu sau:
- Nhà cùa, vật kiến trúc 05-25 năm
- Máy móc, thiết bị 05-15 năm
- Phuong tiện vận tài, truyền dãn 06-12 năm
- Thiết bị, dụng cụ quàn lý 03-12 năm
- Phần mềm máy tính 03 năm
- Tài sàn cố đình vô hình khác 03-05 năm

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công ty thục hiện trích khấu hao nhanh băng 2 lần đối vói nhóm tài sản cố định là 
máy móc thiết bị, phuong tiện vận tải, truyền dãn và thiết bị, dụng cụ quản lý theo quy định tại Thông tu số 
45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 cùa Bộ tài chính về huóng dẫn chế độ quàn lý, sù dụng và trích khấu hao tài sàn 
cố định. Việc trích khấu hao nhanh dẫn đến chl phí khấu hao trong kỳ tăng 9,69 tỳ đồng so vói chi phí khấu hao 
trich theo phucmg pháp đuòng thăng.

2.9 . Thuê hoạt động

Thuê hoạt dộng là loại hình thuê tài sàn cô định mà phần lón rùi ro và lọi ích gán liền vói quyền sò hũu cùa tài sàn 
thuộc về bên cho thuê. Khoản thanh toán duói hình thúc thuê hoạt động đuọc hạch toán vào báo cáo kết quà hoạt 
động kinh doanh theo phuong pháp đuòng thăng dụa trên thòi hạn thuê hoạt động.

2.10 . Chi phí trả trtr&c

Các chi phí đã phát sinh liên quan đến kết quà hoạt động sàn xuất kinh doanh cùa nhiều kỳ kế toán đuọc hạch toán 
vào chl phí trà truóc để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong các kỳ kế toán sau.

Việc tính và phân bổ chi phí trả truóc dài hạn vào chi phí sàn xuất kinh doanh tùng kỳ ké toán đuọc căn cú vào tính 
chất, múc độ tùng loại chi phí để lụa chqn phuortg pháp và tiêu thúc phân bổ họp lý. Chí phí trà truóc đuọc phân 
bổ dần vào chi phí sán xuất kinh doanh theo phuong pháp đuòng tháng.

2.11 . Các khoản np phải trả

Các khoán nọ phải trà đuọc theo dõi theo kỳ hạn phải trà, đối tuọng phải trà, loại nguyên tệ phài trà và các yếu tố 
khác theo nhu cầu quán lý của Công ty.

2.12 . Các khoản vay

Các khoản nọ phài trà đuọc theo dõi theo kỳ hạn phài trà, đái tuọng phàl trà và các yếu tố khác theo nhu cầu quản 
lý cùa Công ty.



2.13 . Chi phí đì vay

Chi phí đi vay đuọc ghi nhận vào chi phí sàn xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trù chi phí đi vay liên quan 
trục tiếp đến việc đầu tu xây dụng hoặc sàn xuất tài sàn dỏ dang đuọc tính vào giá trị cùa tài săn đó (đuọc vốn hoá) 
khi có đù các điều kiện quy định trong Chuẩn m ục kê toán V iệt Nam  sá 16 "C hi phi đi vay". Ngoài ra, đối vói 
khoản vay riêng phục vụ viêc xây dụng tài sàn cố đinh, bất động sản đầu tu, lãi vay đuọc vôn hóa kể cà khi thòi 
gian xây dụng duói 12 tháng.

2.14 . Chí phí phải tră

Các khoản phải trà cho hàng hóa dịch vp đã nhận đuọc tù nguôi bán hoặc đã đuọc cung cáp cho nguòi mua trong 
kỳ báo cáo nhung thục tế chua chi trả và các khoản phài trà khác nhu: tiền châm phạt họp đông, chi phí lãi tiền vay 
phải trà... đuọc ghi nhận vào chi phí sàn xuất, kinh doanh cùa kỳ báo cáo.

Việc ghi nhận các khoản chi phí phài trà vào chi phí sàn xuất, kinh doanh trong kỳ đuọc thục hiện theo nguyên tăc 
phù họp giũa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ. Các khoản chi phí phải trà se đuọc quyết toán vói số chi phí 
thục té phát sình, số chênh lệch giũa số trích truóc và chi phí thục té đuọc hoàn nhập.

2.15 . Các khoản dụ phòng phăi trả

Các khoán dụ phòng phải trả chi đuọc ghi nhận khi thỏa mãn các điều kiện sau:
- Công ty có nghĩa vụ nọ hiện tại (nghĩa vụ pháp lý hoăc nghĩa vụ liên đói) do kết quả ttr một sụ kiện đã xảy ra;
- Sụ giàm sút về nhũng lọi ích kình tế có thể xày ra dãn đến việc yêu cầu phải thanh toán nghĩa vụ nọ;
- Đua ra đuọc một uóc tính đáng tin cậy về giá trị cùa nghĩa vụ nọ đó.
Giá trị đuọc ghi nhận cùa một khoàn dụ phòng phải trả là giá trị đuọc uóc tính họp lý nhất về khoản tiền sẽ phài chi 
để thanh toán nghĩa vụ nọ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán.

Chỉ nhũng khoản chi phí Hên quan đến khoản dụ phòng phải trà đã lập ban đầu mói đuọc bù đắp băng khoàn dụ 
phòng phải trả đó.

Chi phí dụ phòng bào hành sán phẩm đuọc trích khi hàng hóa, sàn phẩm đuọc bàn giao cho khách hàng, giá trì bào 
hành băng 5% tổng giá trị hàng hóa.

Dụ phòng phài trả đuọc ghi nhận vào chi phí sàn xuất kinh doanh cùa kỳ kế toán. Khoàn chênh lệch giũa số dụ 
phòng phài trà đã lập ỏ kỳ kế toán truóc chua sù dụng hết lón hon số dụ phòng phải trà lập ò kỳ báo cáo đuọc hoàn 
nhập ghi gíàm chi phí sàn xuất, kinh doanh trong kỳ.

Đối vói các tài sàn cố đình đuọc hình thành tù nguồn kinh phí tập trung do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng 
sản Việt Nam cấp (Tập đoàn TKV), Công ty thục hiện theo văn bàn số 6764/TKV-KTTC ngày 25/12/2018 của Tập 
đoàn TKV. Theo đó, nguồn hình thành nên các tài sản cố định này đuọc phàn ánh vào bên Có cùa tài khoản 352.6 - 
"Chi phí tập trung đã hình thành tài sàn cố định" và trình bày trên chi tiêu "Dụ phòng phải trà dài hạn" (mã số 342) 
trên Bàng cân đối kế toán. Hàng năm, khi tính hao mòn cùa nhũng tài sàn cố định này, Công ty ghi giảm số du tài 
khoản 352.6 tuông úng.

2.16 . Vốn chú sá hũu

Vốn đầu tu cùa chủ sò hũu đuọc ghi nhân theo sá ván thục góp của chù sò hũu.

Lọi nhuận sau thuế chua phân phối phàn ánh kết quà kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhâp doanh nghiệp và tình 
hình phân chia lọi nhuận hoăc xù lý lỗ của Công ty. Truông họp trả cổ túc, lọi nhuận cho chù sò hũu quá múc sá 
lọi nhuận sau thuế chua phân phối đuọc ghi nhận nhu truòng họp gíàm vốn góp. Lọi nhuận sau thuế chua phân phối 
có thể đuọc chia cho các nhà đầu tu dụa trên tỳ lệ góp vốn sau khi đuọc Đại hội cổ đông phê duyệt và sau khi đã 
trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty và các quy định cùa pháp luật Việt Nam.

HÌNH/
'IGTY
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Công ty trích lập các quỹ sau tù lọi nhuận thuần sau thuế thu nhập doanh nghiệp cùa Công ty theo đề nghị cùa Hội 
đồng quàn tr; và đuọc các cổ đông phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thuông niên:
- Quỹ đâu tu phát triển: Quỹ này đuọc trích lập nhăm phục vụ việc mỏ rộng hoạt động hoăc đầu tu chiều sâu cùa 

Công ty.
Quỹ khen thuỏng, phúc lọi và Quy khen thuỏng Ban điều hành: Quỹ này đuọc trích lập để khen thuòng, khuyến 
khích v§t chất, đem lại lọi ích chung và nâng cao phúc lọi cho công nhân viên và đuọc trình bày nhu một khoản 
phải trà trên Bàng cân đối kế toán giũa niên độ.

Cổ túc phải trà cho các cô đông đuọc ghi nhận là khoản phải trà trong Bàng cân đối kế toán cùa Công ty sau khi có 
thông báo chia cổ túc cùa Hội đồng Quản trị Công ty và thông báo ngày chốt quyền nhận cổ túc cùa Trung tâm Luu 
ký chúng khoán Việt Nam.

2.17 . Doanh thu

Doan/i ?/iM bán bùng
Doanh thu bán hàng đuọc ghi nhận khi đồng thòi thòa mãn các điều kiện sau:
- Phần lón rủi ro và lọi ích gán liền vói quyền sò hũu sản phẩm hoăc hàng hóa đã đuọc chuyển giao cho nguôi 

mua;
- Công ty không còn nám giũ quyền quàn lý hàng hóa nhu ngu&i sò hũu hàng hóa hoăc quyền kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu đuọc xác định tuông đái chác chăn;
- Công ty đã thu đuọc hoặc sẽ thu đuọc lọi ích kính tế tù giao dịch bán hàng;
- Xác định đuọc chi phí liên quan đến giao dỊch bán hàng.

Dounb /bn boạ/ <7ỘMg /ù / c/nnb

Doanh thu phát sình tù tiền lãi, lọi nhuận đuọc chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác đuọc ghi nhận 
khi thỏa mãn đồng thòi hai (2) điều kiện sau:
- Có khả năng thu đuọc lọì ích kinh tế tù giao dịch đó;
- Doanh thu đuọc xác định tuông đối chác chán.

2.18 . Giá ván hàng bán

Giá vốn hàng bán trong kỳ đuọc ghi nhận phù họp vói doanh thu phát sinh trong kỳ và đàm bào tuân thù nguyên tắc 
thận trọng. Các truòng họp hao hụt vật tu hàng hóa vuọt định múc, chi phí vuọt định múc bình thuòng, hàng tồn 
kho bị mất mát sau khl đã trù dí phần trách nhiệm cùa tập thê, cá nhân có liên quan,... đuọc ghi nhận đầy đù, kịp 
thòi vào giá vốn hàng bán trong kỳ.

2.19 . Chí phí tài chính

Chi phí đuọc ghi nhận vào chi phí tài chính là chi phí đi vay vén và đuọc ghi nhận theo tổng sá phát sinh trong kỳ, 
không bù trù vói doanh thu hoạt động tài chính.

2.20 . Thuế thu nhập doanh nghiệp

doi'
TNH!
110/
rAt
i m

a) Chi phí thuế TNDN hiện hành
Chi phí thuế TNDN hiện hành đuọc xác định trên co sò thu nhập chịu thuế trong kỳ và thuế suất thuế TNDN trong 
kỳ kế toán hiện hành.

b) Thuế suất thuê TNDN năm hiện hành
Công ty hiện đang áp dụng múc thuế suất thuế TNDN là 20% đối vói hoạt động sàn xuất kinh doanh cho kỳ kế toán 
tù ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020.



Văn phòng Công ty cá phần Chế tạo Máy - Vinacomin Báo cáo tài chính giũa niên độ
Địa chi: số 486 - Buông Trần Phú - TP. Cẩm Phà - T. Quàng Ninh Kỳ kế toán tù ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020

2.21 . Các bên liên quan

Các bên đuọc coi là liên quan nếu bên đó có khà năng kiểm soát hoăc có ành huỏng đáng ké đối vói bên kia trong 
việc ra quyết định về các chính sách tàì chinh và hoạt động. Các bên liên quan cùa Công ty bao gôm:

Các doanh nghiệp trục tiếp hay gián tiếp qua một hoăc nhiều trung gian, có quyền kiểm soát Công ty hoăc chịu 
sụ kiểm soát của Công ty, hoăc cùng chung sụ kiểm soát vói Công ty, bao gồm cà công ty mẹ, công ty con và 
công ty liên kết;

- Các cá nhân trục tiếp hoăc gián tiếp nám quyền biểu quyết cùa Công ty mà có ành huỏng đáng kể đối vói Công 
ty, nhũng nhân sụ quàn lý chù chốt cùa Công ty, nhũng thành viên mật thiết trong gia đình cùa các cá nhân này;

- Các doanh nghiệp do các cá nhân nêu trên nám trục tiếp hoăc gián tiếp phần quan trọng quyền biêu quyết hoăc 
có ảnh huòng đáng kê tói các doanh nghiệp này.

Trong việc xem xét tùng mối quan hệ cùa các bên liên quan để phục vụ cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính 
giũa niên độ, Công ty chú ý tái bản chất của mối quan hệ hon là hình thúc pháp lý cùa các quan hệ đó.

2.22 . Thông tin bộ phận

Do hoạt động kinh doanh của Công ty chủ yếu là sàn xuất, kinh doanh sàn phẩm co khí và diễn ra trên lãnh thá 
Miên Băc nên Công ty không lập Báo cáo bộ phân theo lmh vục kình doanh và khu vục địa lý.

3

4

. TIÈN VÀ CÁC KHOẢN TUÔNG ĐUONG TIÈN
30/06/2020 01/01/2020

VND VND

Tiền măt 80.710.846 378.401.500
Tiền gùi ngân hàng không kỳ hạn 1.796.815.571 880.555.858

1.877.526.417 1.258.957.358

. PHẢI THU NGÁN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG

30/06/2020 01/01/2020
Giá trị Dụ phòng Giá trị Dụ phòng
VND VND VND VND

a) Phải thu của khách hàng chi tiết theo khách hàng có sá du 1ÓT)
- Công ty Cổ phần Co khí 
Mò và Đóng tàu -TKV

28.339.348.127 39.299.409.841

- Công ty Xây láp mò - 58.214.811.218 - 54.789.909.676 -
TKV
- Công ty Cổ phần Co khí 
ô  tô Uông Bí - Vinacomin

3.196.956.621 7.238.830.933

- Ban Quàn lý dụ án Nhà 
máy Tuyển than Khe

50.944.500.000

Chàm - Vinacomin 
- Các khoàn phái thu 
khách hàng khác

72.264.518.087 (13.287.572.454) 96.069.706.256 (13.241.713.247)

212.960.134.053 (13.287.572.454) 197.397.856.706 (13.241.713.247)

b) Phải thu của khách 
hàng là các bên liên quan

166.585.899.921 129.416.376.652

(Xem tAóng ?Ó! c/n //'é? /ạ/ T/íMyẽ? 33)



5 . TRÂ TRtrÓC CHO NGUÒ1 BÁN NGÁN HẠN

30/06/2020 01/01/2020
Giá trị Dụ phòng Giá trị Dụ phòng
VND VND VND VND

- Công ty TNHH Thuong 
mại và Dịch vụ kỹ thuật

636.765.600
"

- Công ty TNHH PKF 
Việt Nam

142.000.000 142.000.000

- Công ty Cổ phần Thiết bỊ 
Đông Á

' 5.325.300.000

- Tổng công ty Khoáng 
sàn-TXV

4.047.640.080

-Trà truóc cho nguôi bán 
khác

700.022.654

5.526.428.334 - 5.467.300.000 -

Trong đó: Trả truác cho 4.181.990.234
ngtròi bán là các bên liên

(%2?H ?/?ÔMg cA/ r/ếr tạ/ 7%Myếf 35)

6 . PHẢI THU KHÁC NGÁN HẠN

30/06/2020 01/01/2020
Giá trị Dụ phòng Gíátrị Dụ phòng
VND VND VND VND

- Phải thu Công ty Than 
Nam Mầu - TKV

19.291.441.000 (19.291.441.000) 19.291.441.000 (19.291.441.000)

- Bào hiểm trích theo 188.448.342 - 20.916.673 -
luông phải thu nguôi lao 
động
- Tạm úng 494.361.992 283.247.730
- Phải thu khác 648.668.467 - 606.495.670 -

20.622.919.801 (19.291.441.000) 20.202.101.073 (19.291.441.000)

Trong đó: Phải thu khác 
là các bên liên quan

19.291.441.000 (19.291.441.000) 19.291.441.000 (19.291.441.000)

(Aew tAông cA/ /ạ/ 35)



Văn phòng Công ty cổ  phần Chế tạo Máy - Vínacomin Báo cáo tài chính giũa niên đ§
Địa chi: sé 486 - Đuòng Trần Phú - TP. Cẩm Phà - T. Quàng Ninh Kỳ kế toán tù ngày 01/01/2020 đên ngày 30/06/2020
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. NQXÁU
30/06/2020 01/01/2020

Giá gốc Giá trị có Giá gốc Giá trị có
thể thu hồi thể thu hồi

VND VND VND VND

Tổng giá trị các khoản phái thu, cho vay quá hạn thanh toán hoăc chua quá hạn nhung khó có khả năng thu hồi

- Công ty Xây lăp điện Nam 88.820.405 - 88.820.405 -
Hà
- Công ty Cổ phần Co khí 
Xây dụng Đại Mỗ

1.205.846.195 1.205.846.195

- Tập đoàn Công nghệ Kình tế 
Quốc tế Thuọng Hải Trung

9.337.877.236 9.333.833.114

Quốc (SFECO)
- Công ty Cổ phần Cromit Cổ 2.515.645.000 2.515.645.000 .

Định Thanh Hóa -TKV 
- Công ty TNHH MTV Thái 
Thịnh

139.383.618 - 139.383.618 41.815.085

- Công ty Than Nam Mầu - 19.291.441.000 - 19.291.441.000 -
TKV

32.579.013.454 - 32.574.969.332 41.815.085

. HÀNG TÔN KHO
30/06/2020 01/01/2020

Giá géc Dụ phòng Giá gốc Dụ phòng
VND VND VND VND

- Nguyên liệu, vật liệu 52.573.207.464 (75.172.134) 55.099.469.885 (3.483.971.487)
- Công cụ, dụng cụ 1.947.236.750 (45.788.181) 1.335.351.797 (221.048.494)
- Chi phí sàn xuất kinh 
doanh dỏ dang

45.211.713.091 22.280.404.340

- Thành phẩm 13.847.989.343 - 14.896.288.905 -
- Hàng hóa - - - -

113.580.146.648 (120.960.315) 93.611.514.927 (3.705.019.981)

- Giá trị hàng tồn kho ú đọng, kém mất phẩm chất không có khà năng tiêu thụ tại thòi điểm cuối kỳ: 132.904.897 
VND.
- Giá trì ghi sổ cùa hàng tồn kho dùng để thế cháp, cầm cố, đảm bảo các khoản nọ phài trà tại thòi điểm cuối kỳ: 0 
VND.

:ÒM
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9 . TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HÍTU HÌNH

c/ú hết tạ/ p/m /MC yô 07)



10 . TÀI SÀN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH
Phần mềm 

máy ví tính
TSCĐ vô hình khác c$ng

VND VND VND
N guyên giá 
sá du dầu kỳ 
- Mua trong kỳ

406.947.896
1.290.000.000

116.496.274 523.444.170
1.290.000.000

sá du cuéi kỳ 1.696.947.896 116.496.274 1.813.444.170 (05

Giá trị hao mòn lũy kế Gi
Số du đầu kỳ 303.778.947 116.496.274 422.275.221 iK!
- Kháu hao trong kỳ 34.022.830 - 34.022.830
Số du cuéi kỳ 339.801.777 116.496.274 456.298.051

Giá trj còn lại VG

Tại ngày đầu kỳ 101.168.949 - 101.168.949
Tạí ngày cuối kỳ 1.357.146.119 - 1.357.146.119

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình đã dùng thế chấp, cầm cố đàm bào các khoản vay: 0 VND.
- Nguyên giá TSCĐ vô hình cuối kỳ đã khấu hao hết nhung vẫn còn sù dụng: 116.496.274 VND.

11 . CHI PHÍ TRÂ TRtróC
30/06/2020 01/01/2020

VND VND

a) Ngăn hạn
- Công cụ dụng cụ 1.327.880.522 2.081.449.666
- Phí bào hiểm 114.512.195 146.318.730
- Chi phí sủa chũa tài sàn cố định chò phân bá 1.271.133.516 2.847.085.370
- Các khoản khác 66.388.167 73.516.167

2.779.914.400 5.148.369.933
30/06/2020 01/01/2020

b) Dàì hạn
VND VND

- Công cụ dụng cụ xuất dùng 126.208.333 491.875.000
- Chi phí sủa chũa lón tài sàn cố định chò phân bổ 8.927.947.652 12.100.806.302

9.054.155.985 12.592.681.302

12 . CÁC KHOẢN VAY

c/ú tiêt tạ/ PAụ /ục so 02)



13 . PHẢI TRÂ NGUÒ! BÁN NGÁN HẠN
30/06/2020 01/01/2020

Giá trị Sô có khà năng Giá trị số có khà năng
__  trà n ọ ___________________________ trà nọ

VND VND VND VND

a) Phải trả ngtròi bán chi tiét theo nhà cung cấp có sá dtr lán
- Tổng Công ty Khoáng sán - - - 14.310.579.714 14.310.579.714
TKV
- Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ 
phần Du lịch và Thuong mại -

13.970 .000.000 13.970.000.000 13.970.000.000 13.970.000.000

Vinacomin
- Công ty Cổ phần Thép Đúc 9.146.083.540 9.146.083.540 3.647.847.390 3.647.847.390
Anh Hài Phòng 
- Công ty Cổ phần Khoáng sãn 18.093 .840.862 18.093.840.862 45.361.645.437 45.361.645.437
và Thtrong mại Thái Nguyên 
- Công ty Cổ phần Co khí và Lăp 
máy Việt Nam

17.990 .000.000 17.990.000.000 - -

- Công ty Cô phần Vật tu - TKV 10.822.779.795 10.822.779.795 4.965.869.712 4.965.869.712
- Phải trà các đối tuọng khác 109.407.617.799 109.407.617.799 99.968.555.138 99.968.555.138

179.430.321.996 179.430.321.996 182.224.497.391 182.224.497.391

b) Phăi trả ngtròi bán là các 18.047.692.669 18.047.692.669 
bên liên quan

25.497.086.431 25.497.086.431

/Aew ;/?ÓHg /Ú! c/ú /ạ/ 7%Myá MÌn/i 35)

NGtròl MUA TRÀ T1ÈN TRUÓC NGÁN HẠN
30/06/2020 01/01/2020

- Công ty cá  phần Thép Hòa phát Hài Duong
- Ban quàn lý Dụ án nhà máy Tuyển than Khe Chàm - Vinacomin
- Công ty Cổ phần Thép Hòa phát Dung Quất
- Các đái tuạng khác trà tiền truóc

VND

1.766.948.920
156.115.050

VND
1.305.336.384
6.750.500.000

93.152.610

1.923.063.970 8.148.988.994

Trong đó: Nguôi mua trả tiền truác là các bên liên quan - 6.750.500.000
rAông f/w c/ũ tại TAụyể/ w/n/; 33)

15 . THUÉ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI Nộp NHÀ NGÓC

/Ae/n cA; Oe/ /ọ/ f/)M /MC yố 03)

16 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGÁN HẠN
30/06/2020 01/01/2020

VND VND

- Trích truóc chi phí kiểm toán năng luọng năm 2019 214.856.660
- Trích truóc lãi chậm trà 958.933.025 -
- Trích truóc phí sù dụng thuong hiệu 500.000.000 -
- Hàng tồn kho tạm nhập chua có hóa đon 222.900.000 5.772.800

1.681.833.025 220.629.460



Văn phòng Công ty cổ  phàn Chế tpo Máy - Vinacomin Báo cáo tài chính giũa niên đ§
Địa chì: số 486 - Đoàng Trần Phú - TP. Câm Phà - T. Quàng Ninh Kỳ kế toán tù ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020

17 . PHẢI TRÀ KHÁC NGÁN HẠN
30/06/2020 01/01/2020

VND VND

- Cổ túc phải trà 57.284.100 57.284.100

- Quỹ vãn hóa xã h§i 336.215.691 383.209.892
- Quỹ 2% ốm đau, thai sàn 32.667.100 32.667.100
- Các khoản đăt cọc bào lãnh - 150.432.440
- Các khoán phài trà, phài nộp khác 922.389.894 386.345.247

1.348.556.785 1.009.938.779

D!/ PHÒNG PHÂ1TRÂ
30/06/2020 01/01/2020

VND VND

a) Ngắn hạn
- Dụ phòng bảo hành sàn phẩm, hàng hóa
- Trích truóc chi phí sủa chùa lón tài sàn cé định

10.397.305.933
9.553.423.644

15.343.188.099

19.950.729.577 15.343.188.099

b) Dài hạn
- Chi phí tập trung hình thành tài sàn cố định (*) 2.526.588.937 2.808.841.675

2.526.588.937 2.808.841.675

(*) Chi phí tập trung hình thành tài sàn cố định cùa Công ty tại thòi điểm 30/06/2020 là giá tộ còn lại cùa tài sàn cố 
định hình thành tù nguồn vốn môi tru ùng tập trung của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sàn Việt Nam. Tài 
sàn là: Hệ tháng xù lý khói bụi công đoạn đúc, nguyên giá 5.645.054.785 VND, hao mòn lũy kế đến thòi điểm 
30/06/2020 là 3.118.465.848 VND, giá trị còn lại Ia2.526^88.937 VND.

19 . VÓNCHỦSÕHŨU

a) Bảng đối chiếu biến động của ván chù sá hũu

c/ú n'é? /ạ/ PAụ /ục 30 04)

7,
Itì

ĨC
N

á

b) Chi tiết vốn đầu to của chủ sỏ hôu
Cuối kỳ Tỳ lệ Đầu kỳ Tỳ tệ

VND % VND %

- Tâp đoàn Công nghiệp Than - Khoáng 
sàn Việt Nam

19.251.000.000 40,98 19.251.000.000 40,98

- Công ty Cổ phân Chúng khoán Hài 
Phòng

3.450.000.000 7,34

- Công ty TNHH Đầu tu Xây dụng và 
Xuát nhập khẩu Hải Đăng

3.580.000.000 7,62 0,00

- Các cổ đông khác 24.142.510.000 51,40 24.272.510.000 51,67

46.973.510.000 100,00 46.973.510.000 100,00



Văn phòng Công ty cổ  phần Chá tạo Máy - Vinacomín
Địa chì: số 486 - Đuòng Trần Phú - TP. cẩm Phà - T. Quảng Ninh

Báo cáo tàí chính giũa niên độ
Kỳ kê toán tù ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020

c) Các giao dỊch về vốn vái các chủ sô* hũu và phân phối cổ túc, chia lyi nhuận
6 tháng đầu 6 tháng đầu

năm 2020 nãm 2019

ván đầu tu cùa chù sò hũu
VND VND

- Ton gộp <?UM năm 4d.P73.570.000 4d.P73.570.000
- Côn góp CMO! Aỳ 
Cổ túc, lpi nhuận:

4d.P73.570.000 4d.P73.570.000

- Cố /úc, /ọ/ H//MỘH pAả/ /rả <7ầM nă/M 57.234.700 57.234.700
- Cổ túc, lọi nhuận còn phải trà cuối kỳ 57.284.100 57.284.100

d) Cổ phiếu
30/06/2020 01/01/2020

Số luọng cổ phiếu đăng ký phát hành 4.697.351 4.697.351
Số luọng cổ phiếu đã phát hành và góp vốn đầy đù 4.697.351 4.697.351
- Cổ p/ũeM p/:ô /Aông 4.dP7.357 4.dP7.357
Số luọng cổ phiếu đang luu hành 4.697.351 4.697.351
- Co p/ÚCM p/ió /Aông
Mệnh giá cổ phiếu đang luu hành: 10.000 VND/cổ phiếu

4.dP7.357 4.dP7.357

e) Các quỹ của Công ty
30/06/2020 01/01/2020

VND VND

- Quỹ đầu tu phát triển 2.983.206.113 2.288.730.519

2.983.206.113 2.288.730.519
20 . NGUÒNK1NHPHÍ

Nguồn kinh phí tù Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sàn Việt Nam cấp, vói mục đích thục hiện đề tài nghiên 
cúu công nghệ, chế tạo thù nghiệm bánh răng m30 Z144 máy xúc thay thế nhập khẩu. Tổng kinh phí dụ kiến ]à 
1.250.000.000 VND. Kinh phí đuọc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sàn Việt Nam cáp đến ngày 30/6/2020 
là 625.000.000 VND, đề tài đang trong quá trình thục hiện.

21 . CÁC KHOẢN MVC NGOÀI BÂNG CÂN ĐÓI K Í TOÁN VÀ CAM KÉT THUÊ HOẠT ĐQNG

a) Tài sản cho thuê ngoài

Công ty ký các họp đồng thuê đất tại thành phô cẩm Phả, tinh Quàng Ninh để sù dụng vói mpc đích sán xuất kinh 
doanh tù năm 2013 đến năm 2043. Diện tích khu đát thuê là 198.985,2 m2. Theo các họp đồng này, Công ty phài 
trà tiền thuê đất hàng năm theo quy định hiện hành cùa Nhà nuóc.

b) Tài sân nhận giũ h§

Công ty nhận giũ hộ vật tu hàng hóa cho Xí nghiệp Tu doanh Cán Thép Hoàng Lê số tiền là 319.985.000 đồng.

c) Ngoại t§ các loại

-USD

30/06/2020 ______ 01/01/2020

2.978,75 2.978,75



22 . DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CÁP DỊCH VQ

23

24

25

26

Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm

Trong đó: Doanh thu đái vái các bên liên quan
(Hem tAông c/n' //á  tạ/ TTÙn/: 33/

. GIÁ VÓN HÀNG BÁN

Giá vốn cùa hàng hóa, thành phẩm đã bán 
Hoàn nhập dụ phòng giám giá hàng tồn kho

. DOANH THU HOẠT ĐQNG TÀI CHÍNH

Lãi tiền gùi, tiền cho vay
Lãi chênh lệch tỳ giá do đánh giá lại sá du cuối kỳ

. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

Lãi tiền vay
Lãi mua hàng trả chậm
Điều chinh chi phí lãi vay sau kiểm toán

. CHI PHÍ BÁN HÀNG

Chi phí dỊch vụ mua ngoài 
Chi phí khác bằng tiền
Chi phí/(Hoàn nhập) dụ phòng bào hành sàn phẩm

6 tháng đầu 
năm 2020

6 tháng đầu 
năm 2019

VND VND

718.125.750.312 731.388.155.300

718.125.750.312 731.388.155.300

399.655.989.949 373.055.460.727

6 tháng đâu 
năm 2020

6 tháng đầu 
năm 2019

VND VND

678.556.601.853
(3.584.059.666)

665.098.447.715
(66.647.554)

675.195.663.681 665.031.800.161

6 tháng đầu 
năm 2020

6 tháng đầu 
năm 2019

VND VND

2.004.499
15.492.767

3.693.978
6.541.175

17.497.266 10.235.153

6 tháng đầu 
năm 2020

6 tháng đầu 
năm 2019

VND VND

7.297.846.154
1.079.437.590

(27.406.013)

8.023.746.599

8.349.877.731 8.023.746.599

6 tháng đầu 
năm 2020

6 tháng đầu 
năm 2019

VND VND

4.787.537.560
2.530.061.522

(4.945.882.166)

4.445.926.264
1.043.995.480
2.677.019.724

2.371.716.916 8.166.941.468



27 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
6 tháng đầu 6 tháng đầu

năm 2020 ______ năm 2019
VND VND

Chi phí nguyên liêu, vật liệu 1.292.508.064 2.379.232.505
Chi phí nhân công 11.149.893.003 12.563.965.714
Chi phí khấu hao tài sàn cố định 1.903.030.476 1.695.196.294
Chi phí/(Hoàn nhập) dụ phòng 45.859.207 (654.335.494)
Chi phí dịch vụ mua ngoài 2.720.209.518 2.152.333.732
Chi phí khác băng tiền 11.040.806.353 9.324.770.527

28.152.306.621 27.461.163.278

. THU NHẬP KHÁC
6 tháng đâu 6 tháng đầu

năm 2020 năm 2019
VND VND

Thu nhập tù cho thuê nhà 35.899.999 39.800.000
Tiên cho thuê đăt địa điểm ATM 18.000.000 36.000.000
Tiền phạt thu đuọc - 12.478.496
Thanh lý, nhuọng bán TSCĐ 1.517.752.920 -
Thu nhập khác 85.996.200 41.235.425

1.657.649.119 129.513.921

. CHI PHÍ KHÁC
6 tháng đầu 6 tháng đầu

năm 2020 năm 2019
VND VND

Chi phí điện nuóc, sủa chùa khu nhà cho thuê 125.117.412 25.564.344
Chi thanh lý tài sàn cố định 44.723.552 -
Tiền chậm nộp thuế, truy thu thuế 19.157.877 2.457.515.694
Phạt chậm Họp đồng EPC dụ án Vàng Danh - 14.844.701.826
Các khoản khác 59.295.315 9.025.777

248.294.156 17.336.807.641

. CHI PHÍ THUÉ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIÊN HÀNH
6 tháng đầu 6 tháng đầu

năm 2020 năm 2019
VND VND

Tổng lọi nhuận kê toán truóc thuế TNDN 5.533.978.546 5.560.098.244
ÍỌ7 f?/?MậH Ac toán tra-ác t/ìMC 77VD/V /Vọp <7ồng EPC Tăng Dan/) - 3./29.342. #46
ÍỌ7 H/tMÚH Ac tTMÓr 77VD/V CÒM /ạ/ - (2.369.444.602;
Các khoăn điều chình tăng 26.493.967 2.457.521.941
- c/ú p/ú A%ówg Aọp /ệ 26.493.P67 2.457.521.941
Thu nhập chịu thuế TNDN 5.560.472.513 8.129.542.846
Các khoản điều chình chi phí thuế TNDN cùa các năm truóc vào - 1.938.395.336
chi phí thuế TNDN hiện hành kỳ này

Chi phí thuế TNDN hi?n hành (thuế suất 20%) 1.112.094.503 3.564.303.905

Thuế TNDN phài nộp đầu kỳ 2.286.128.387 266.003.461
Thuế TNDN đã nộp trong kỳ (2.286.128.387) 4.687.066.074

Thuế TNDN phải n$p cuái kỳ 1.112.094.503 8.517.373.440



31 . CHI PHÍ SÀN XUÁT KINH DOANH THEO YÉU TÓ

Chi phí nguyên liệu, vật liệu 
Chi phí nhãn công 
Chi phí kháu hao tài sàn cố định 
Chì phí dịch vụ mua ngoài 
Chi phí khác bằng tiền

6 tháng đầu 
năm 2020

6 tháng đầu 
năm 2019

VND VND

606.399.710.884 587.534.625.024
53.805.011.492 58.653.215.771
21.694.993.757 17.559.211.637
10.460.004.322 7.599.743.794
35.242.975.952 25.650.283.713

727.602.696.407 696.997.079.939

32 . CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

Các loại công cụ tài chính cùa Công ty bao gồm:
Giá trị sá kế toán

30/06/2020 01/01/2020
Giá gốc Dụ phòng Giá gốc Dụ phòng

VND VND VND VND
Tài sản tài chính
Tiền và các khoán tucng 
đuoug tiền
Phài thu khách hàng, phàì 
thu khác

1.877.526.417

233.583.053.854 (32.579.013.454)

1.258.957.358

217.599.957.779 (32.533.154.247)

Tổng 235.460.580.271 (32.579.013.454) 218.858.915.137 (32.533.154.247)

Giá trị sổ kế toán
30/06/2020 01/01/2020

VND VND
Ny phải trả tài chính
Vay và nọ 204.340.188.440 193.755.888.103
Phài trà nguòl bán, phài trà khác 180.778.878.781 183.234.436.170
Chi phí phải trả 1.681.833.025 220.629.460

Tổng 386.800.900.246 377.210.953.733

Tài sản tài chính và nọ phài trà tài chính chua đuọc đánh giá lại theo giá trị họp lý tại ngày kết thúc kỳ kế toán do 
Thông tu số 210/2009/TT-BTC và các quy định hiện hành yêu cầu trình bày báo cáo tài chính và thuyết minh thông 
tin đối vói công cụ tài chính nhung không đua ra các huóng dẫn tuông đuong cho việc đánh giá và ghi nhận giá trị 
họp lý cùa các tài sán tài chính và nọ phải trà tài chính, ngoại trù các khoản trích lập dụ phòng nọ phài thu khó đòi 
đã đuọc nêu chì tiết tại các Thuyết minh liên quan.

Quản lý rủi ro tàl chính
Rủi ro tài chính cùa Công ty bao gồm rủi ro thị truòng, rủi ro tín dụng và rùi ro thanh khoàn. Công ty đã xây dụng 
hê thống kiểm soát nhăm đảm bào sụ cân băng ò múc họp lý giũa chi phí rủi ro phát sinh và chi phí quàn lý rủi ro. 
Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi quy trình quàn lý rủi ro để đàm bảo sụ cân băng họp lý giũa rủi ro 
và kiểm soát rủi ro.

ro trMÒug
Hoạt động kình doanh cùa Công ty sẽ chù yếu chiu rủi ro khl có sụ thay đổi về tỳ giá hối đoái và lãi suất.



Rùi ro về tỳ giá hối đoái:
Công ty chịu rủi ro về tỳ giá do giá trị họp tý cùa các tuồng tiền trong tuông tai cùa một công cụ tài chính se biến 
động theo nhũng thay đổi cùa tỳ giá ngoại tệ khi các khoản vay, doanh thu và chi phí cùa Công ty đuọc thục hiện 
băng đon vị tiền tệ khác vát đồng Việt Nam.

Rủi ro về lãi suất:
Công ty chịu rủi ro về tãi suất do gtá trị họp tý cùa các tuồng tiền trong tuong laì cùa một công cụ tài chính se biến 
động theo nhũng thay đổi cùa tãi suất thị truòng khi Công ty có phát sinh các khoản tiền gùi có hoăc không có kỳ 
hạn, các khoản vay và nọ chịu lãi suất thả nổi. Công ty quàn tý rủi ro tãi suất băng cách phân tích tinh hình cạnh 
tranh trên thị truòng để có đupc các tãi suất có tọi cho mục đich của Công ty.

/Mí ro
Rùt ro tín dụng tà rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoăc họp đồng không có khà năng thục 
hiện đuọc nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty. Công ty có các rủi ro tín dụng tù hoạt động 
sản xuất kính doanh (chù yéu đối vói các khoản phải thu khách hàng) và hoạt động tài chính (bao gồm tiền gùi ngân 
hàng và các công cụ tài chính khác)

Tù 1 năm 
trỏ xuống

Trên 1 năm 
đến 5 năm

Trên 5 năm Công

VND VND VND VND
Tại ngày 30/06/2020
Tiền và tuông đucng tiền t.877.526.417 1.877.526.417
Phải thu khách hàng, phàí thu 
khác

201.004.040.400
*

201.004.040.400

202.881.566.817 - - 202.881.566.817

Tại ngày 01/01/2020
Tiền và tuong đuong tiền 1.258.957.358 1.258.957.358
Phải thu khách hàng, phải thu 
khác

185.066.803.532 185.066.803.532

186.325.760.890 - - 186.325.760.890

/M/ ro /AnnA Moản
Rủi ro thanh khoản tà rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thục hiên các nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn. Rùi ro thanh
khoản cùa Công ty chú yếu phát stnh tù việc các tài sàn tài chính và nọ phài trà tài chính có các thái đlèm đáo hạn
khác nhau.
Thòi hạn thanh toán cùa các khoản nọ phài trả tài chính dụa trên các khoản thanh toán dụ kiến theo họp đồng (trên
co sò dòng tiền cùa các khoản gốc) nhu sau:

Tir 1 năm Trên 1 năm Trên 5 năm Cộng
trò xuông đến 5 năm

VND VND VND VND
Tại ngày 30/06/2020
Vay và nọ 186.340.717.788 17.999.470.652 . 204.340.188.440
Phải trà nguòi bán, phài trà khác t80.778.878.781 - - 180.778.878.781
Chi phí phàì trà 1.681.833.025 - - 1.681.833.025

368.801.429.594 17.999.470.652 - 386.800.900.246

Tại ngày 01/01/2020
Vay và nọ 173.435.549.451 20.320.338.652 193.755.888.103
Phải trà nguôi bán, phài trả khác 183.234.436.170 - - 183.234.436.170
Chi phí phải trà 220.629.460 - - 220.629.460

356.890.615.081 20.320.338.652 - 377.210.953.733

Công ty cho răng múc độ tập trung rủi ro đối vót việc trà nọ tà có thể kiểm soát đuọc. Công ty có khà năng thanh 
toán các khoản nọ đến hạn tù dòng tiền tù hoạt động kinh doanh và tiền thu tù các tài sàn tài chính đáo hạn.



33 . THÔNG TIN BÓ SUNG CHO CÁC KHOẢN M ^c TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LUU CHUYÊN 
TIÈN TỆ GlUA NIÊN ĐQ

a) Số tiền đí vay thyc thu trong kỳ
6 tháng đầu 6 tháng đáu

năm 2020 ________ năm 2019
VND VND

Tiền thu tù đi vay theo khế uóc thông thuòng 

b) sá tiền đã thục trả gốc vay trong kỳ

Tiền trà nọ gốc vay theo khế uóc thông thuòng

206.056.163.212

6 tháng đầu
_____ năm 2020

VND

195.471.862.875

237.891.912.387

6 tháng đầu
______năm 2019

VND

200.981.769.650

34 . NHUNG s u  KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KÍT THÚC KỲ KÉ TOÁN

Không có sụ kiện trpng yếu nào xày ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán đòi hòi phài đuọc điều chình hay công bố trên 
Báo cáo tài chính giũa niên độ này.

35 . NGHIỆP VỤ VÀ SÓ DU VÒI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Trong kỳ, Công ty có các giao dịch phát sinh trong kỳ và số du tại ngày kết thúc kỳ kế toán vói các bên liên quan 
nhu sau:

Giao dịch phát sinh trong kỳ:
Mối quan hệ 6 tháng đầu 

năm 2020
6 tháng đâu 

năm 2019

Doanh thu vái các bên liên quan
- Công ty Tuyển Than Hòn Gai - (*)

VND
399.655.989.949

21.774.000

VND
373.055.460.727

28.650.000
TKV
- Công ty Tuyển Than Cùa Ông - (*) 7.698.272.019 1.594.222.600
TKV
- Công ty Than Uông Bí - TKV (*) 1.324.557.489 -

- Công ty Cổ phần Co khí Mạo Khê - Công ty liên kết cùa cổ - 134.200.000
Vinacomin

- Công ty Than Thống Nhất -TKV

đông có ành huòng 
đáng kể 

(*) 33.182.052.191 38.917.669.743
- Công ty Than Duong Huy - TKV (*) 39.286.298.632 41.949.467.224
- Công ty Cổ phần Than Mông (*) 38.154.338.888 30.171.109.224
Duong - Vinacomin 
- Công ty Than Khe Chàm - TKV (*) 51.499.851.156 41.917.812.872
- Công ty Than Quang Hanh - TKV (*) 25.856.477.140 24.554.702.640
- Công ty Than Hạ Long - TKV (*) 50.793.566.806 49.165.156.057
- Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - (*) 1.438.000.000 295.000.000
Vinacomin
- Công ty Than Hòn Gai - TKV (*) - 6.410.840.340
- Công ty Than Nam Mầu - TKV (*) 247.803.000 -
- Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - (*) 907.500.000 38.694.721.347
Vinacomin
- Viện Co khí năng luọng và Mò (*) - 367.433.073



Môi quan hệ 6 tháng đầu 
năm 2020

6 tháng đầu 
năm 2019

- Truông Cao đăng Than khoáng sàn (*)
VND

1.736.369.313
VND

1.219.237.074
Việt Nam
- Công ty Cổ phần Than Tây Nam (*) 2.971.436.299 9.539.308.994
Đá mài - Vinacomin 
- Công ty Vận tài và Đua đón thọ (*) 8.670.000 8.160.000
mó Vinacomìn
- Công ty Cổ phần Tu vấn đầu tu (*) 23.117.967
Mò và Công nghiệp - Vinacomũi 
- Công ty Cổ phần Than Núi Béo - (*) 2.230.178.188 3.297.775.025
Vinacomin
- Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - (*) 10.531.966.578 6.185.043.870
Vinacomin
- Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - (*) 3.281.976.563 2.805.836.765
Vinacomin
- Công ty Cổ phần Than Cao Son - (*) 10.879.388.922 3.834.463.189
Vinacomin
- Công ty Cổ phần Than Hà Tu - (*) 3.468.959.328 5.889.326.865
Vinacomin
- Công ty Xây láp mò - TKV (*) 37.295.365.038 34.911.482.325
- Công ty Cổ phần Co điện Uông Bí - (*) 16.540.995.889 23.291.514.850
Vinacomin
- Tổng Công ty Công nghiệp Mò (*) 156.000.000
Việt Băc TKV
- Tổng Công ty Khoáng Sàn - TKV (*) 7.838.609.110 7.641.710.943
- Công ty TNHH 1TV Môi truòng - (*) 11.383.200 (32.302.260)
TKV
- Tổng Công ty Hóa chất Mò - (*) 83.800.000
Vinacomin
- Ban Quàn lý DA Nhà máy Tuyển (*) 52.450.000.000
than Khe Chàm - Vinacomin 

sé du tại ngày kết thúc kỳ kế toán:
Mối quan hệ 30/06/2020 01/01/2020

Phăì thu ngắn hạn khách hàng

VND

166.585.899.921

VND

129.416.376.652
- Công ty Kho vận và Càng cẩm (*) 6.175.981 6.175.981
Phà TKV
- Công ty Tuyển than Hòn Gai - (*) 17.344.039 25.537.939
TKV
- Công ty Tuyển than Cùa Ông - (*) 6.282.143.072 6.822.965.359
TKV
- Công ty Than Uông Bí - TKV (*) 76.013.238 649.000.000
- Công ty Than Thống Nhất - TKV (*) 510.878.503 3.010.621.093
- Công ty Than Duong Huy - TKV (*) 4.143.651.427 8.517.965.352
- Công ty Than Khe Chàm - TKV (*) 3.948.537.639 2.298.701.369
- Công ty Than Quang Hanh - TKV (*) 1.897.914.198 3.455.789.341
- Công ty Than Hạ Long - TKV (*) 3.698.291.511 5.825.368.019
- Công ty Than Hòn Gai - TKV (*) 256.400.000 717.590.298

- Công ty Xây láp mò - TKV (*) 58.214.811.218 54.789.909.676

- Công ty Than Nam Mầu - TKV (*) - 79.997.335



Mối quan hệ _________ 30/06/2020 _______01/01/2020

- Ban Quàn lý Dụ án Nhà máy (*)
VND

50.944.500.000
VND

Tuyển than Khe Chàm - Vinacomin 
- Công ty Cổ phần Than Mông (*) 2.664.790.546 3.695.017.767
Duong - Vinacomtn 
- Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - (*) 162.799.500 83.709.500
Vinacomin
- Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - (*) 1.261.759.310
Vinacomin
- Truông Cao đàng Than - Khoáng (*) 158.098.435 518.339.843
sàn Việt Nam
- Công ty Cổ phần Than Tây Nam (*) 2.197.484.854 4.405.180.851
Đá Mài - Vinacomin 
- Công ty Cổ phần Than Núi Béo - (*) 1.534.921.002 3.081.724.993
Vinacomin
- Công ty Cổ phần Than Cọc sáu - (*) 7.536.356.840 6.963.233.049
Vinacomin
- Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - (*) 554.861.711 1.164.912.368
Vinacomin
- Công ty Cổ phần Than Cao Son - (*) 5.861.347.455 5.894.019.640
Vinacomin
- Công ty Cổ phần Than Hà Tu - (*) 3.618.381.361 2.903.722.699
Vinacomin
- Ban Quàn lý dụ án tổ họp Bauxit (*) 151.432.181 151.432.181
Lâm Đồng
- Công ty Cổ phần Co khí Mạo khê - Công ty liên kết cùa cổ 1.046.651.997 1.646.651.997
Vinacomín

- Công ty Cổ phần Co điện Uông Bí -

đông có ảnh huòng 
đáng kể 

(*) 4.077.351.770 2.882.256.291
Vinacomin

- Công ty Cổ phần Cromit cổ  ĐỊnh (*) 2.515.645.000 2.515.645.000

NGK)
AAS(

1UẢN6

Thanh Hóa - TKV 
- Tổng Công ty Khoáng Sàn - TKV (*) 4.509.116.443 6.027.071.186
- Tổng Công ty Công nghiệp mò (*) - 21.450.000
Việt Bác - Vinacomin 
- Tổng Công ty Điện lục (*) - 628.215 yẽọ

Trả truác cho ngtr&i bán ngắn hạn 4.181.990.234 -

- Công ty Chế biến Than Quảng (*) 134.350.154 -
Ninh - TKV
- Tổng Công ty Khoáng Sàn - TKV (*) 4.047.640.080 -

Phải thu khác ngăn hạn
Công ty Than Nam Mầu - TKV (*)

19.291.441.000
19.291.441.000

19.291.441.000
19.291.441.000

Phải trả cho nguòi bán ngắn hạn
- Bệnh viện Than - Khoáng sàn (*)

18.047.692.669
592.485.500

25.497.086.431

- Công ty TNHH MTV Môi truòng - (*) 2.315.288.969 4.470.789.409
TKV
- Viện Khoa học Công nghệ mò - (*) 107.079.382 107.079.382
Vinacomin
- Viện Co khí Năng luọng và Mò - (*) 1.903.940.809 1.359.478.012
- Công ty Cổ phần Vật tu - TKV (*) 10.822.779.795 4.965.869.712



Mối quan hệ 30/06/2020 01/01/2020
VND VND

- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu (*) 420.971.010 37.201.010
Than - Vinacomin
- Công ty Cổ phân Vận tài và Đua (*) 457.761.218 52.871.666
đón thọ mò - Vinacomin 
- Công ty c á  phần Công nghiệp Ô tô (*) 376.794.000 59.400.000
- Vinacomin
- Tổng Công ty Công nghiệp mò (*) 850.196.960 118.332.500
- Tổng Công ty Khoáng sàn - TKV (*) - 14.310.579.714
- Công ty Cổ phần Tu vấn Đầu tu 
mò và Công nghiệp - Vinacomln

(*) 200.395.026 15.485.026

Ngu&i mua trả tiền truác ngắn hạn - 6.750.500.000
-Ban Quán lý Dụ án Nhà máy 
Tuyển than Khe Chàm Vinacomin

(*) - 6.750.500.000

GA/ cAú.' Đon v/ /AànA v/én cùa co <7óng có ảnA /uròng <?áng Aé

Giao dịch vói các bên Hên quan khác nhu sau:
6 tháng đâu 6 tháng đầu

năm 2020 năm 2019
VND VND

- Thu thập cùa Giám đốc 134.799.400 206.983.370
- Thu nhập cùa các thành viên khác trong Ban Giám đác và Hội 359.362.700 489.095.711
đồng quản trị

36 . SÓ LIỆU SO SÁNH

Số liệu so sánh trên Bàng cân đối kế toán giũa niên độ và thuyết minh tuong úng là số liệu cùa Báo cáo tài chính 
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 đã đuọc Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC 
tại Quàng Ninh kiêm toán, sá liêu trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh giũa niên độ, Báo cáo luu chuyển 
tiền tệ giũa niên độ và các thuyết minh tuông úng là sá liệu cùa Báo cáo tài chính giũa niên độ đã đuọc soát xét cho 
kỳ kế toán tù ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019.

Ngô Kim Dung Phạm Thu Huvng
Ngu&i lập biêu Kế toán truòng Giám đốc
gMÙng TV/nA, ngụy /0 /Aáng 0/? năm 2020



PHV HJC SÓ 01: TÀ! SÂN CÓ ĐÍNH Htru HÌNH

Nhà cùa, Máy móc, thiết bỊ Phuong tiện vận tái, Thiết bị, dqng cp c$ng
vật kiến trú c ________________________________ truyền dẫn ___________ quàn lý ___________________

VND VND VND VND VND
Nguyên giá
Số du đầu kỳ 191.028.717.910 285.783.919.359 76.627.024.841 9.897.620.804 563.337.282.914
- Mua trong kỳ - 216.155.487 25.515.000 - 241.670.487
- Thanh lý, nhuọng bán - (12.122.259.075) (2.634.263.688) (1.169.317.184) (15.925.839.947)
- Giảm khác - - (43.067.958) - (43.067.958)

sá du cuoí kỳ 191.028.717.910 273.877.815.771 73.975.208.195 8.728.303.620 547.610.045.496

Giá trj hao mòn lũy ké
Số du đầu kỳ 122.229.920.122 176.560.233.534 66.638.792.829 9.323.997.436 374.752.943.921
- Khấu hao trong kỳ 2.588.740.643 16.472.925.784 2.446.474.017 152.830.483 21.660.970.927
- Hao mòn trong kỳ 282.252.738 - - - 282.252.738
- Thanh lý, nhuọng bán - (12.122.259.075) (2.634.263.688) (1.169.317.184) (15.925.839.947)

sá du cuối kỳ 125.100.913.503 180.910.900.243 66.451.003.158 8.307.510.735 380.770.327.639

Giá trj còn lại
Tại ngày đầu kỳ 68.798.797.788 109.223.685.825 9.988.232.012 573.623.368 188.584.338.993
Tai ngày cuối kỳ 65.927.804.407 92.966.915.528 7.524.205.037 420.792.885 166.839.717.857

- Giá trị còn lại cuối kỳ cùa TSCĐ h&u hình đã dùng thế chấp, cầm cố đàm bảo các khoản vay: 57.409.477.414 đồng.
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhung vẫn còn sù dụng: 219.970.905.941 đồng.



PHV HJC SÓ 02: CÁC KHOẢN VAY

a) Vay ngăn hạn

- May HgắM Ăạn
- Ngân hàng Thuong mại cá phần Công 
Thuong Việt Nam - Chi nhánh cám Phà
- Ngân hàng Thucng mại cổ  phần Đầu tu 
và Phát triển - Chi nhánh Quàng Ninh ^

- May và </à/ Aạw t/cu Apa trả
- Ngân hàng Thucmg mại cổ  phần Công 
thuong Vi^t Nam - Chi nhánh cẩm Phả
- Ngân hàng Thucng mại cá phần Sài Gòn
- Hà Npi - Chi nhánh Quàng Ninh

b) Vay dài hạn
- Ngân hàng Thucng mại cá phần Công 
thuong Việt Nam - Chi nhánh cẩm Phả
- Ngân hàng Thuortg mại cổ phần Sài Gòn
- Hà Nội - Chi nhánh Quàng Ninh

Khoản đến hạn trà trong vòng 12 tháng 

Khoăn đến hạn tră sau 12 tháng

01/01/2020
Giá trị Số có khà năng trả 

no
VND VND

158.019.934.151
90.164.761.195

158.019.934.151
90.164.761.195

67.855.172.956 67.855.172.956

15.415.615.300
7.636.435.300

15.415.615.300
7.636.435.300

7.779.180.000 7.779.180.000

173.435.549.451 173.435.549.451

27.956.773.952 27.956.773.952

7.779.180.000 7.779.180.000

35.735.953.952 35.735.953.952

(15.415.615.300) (15.415.615.300)

20.320.338.652 20.320.338.652

Trong kỳ
Tăng Giàm

VND VND

202.178.208.712
103.986.259.312

183.584.293.075
110.093.346.039

98.191.949.400 73.490.947.036

6.198.822.500
6.198.822.500

11.887.569.800
4.108.389.800

- 7.779.180.000

208.377.031.212 195.471.862.875

3.877.954.500 4.108.389.800

- 7.779.180.000

3.877.954.500 11.887.569.800

(6.198.822.500) (11.887.569.800)

30/06/2020
GiátrỊ Số có khả năng trà 

no
VND VND

176.613.849.788
84.057.674.468

176.613.849.788
84.057.674.468

92.556.175.320 92.556.175.320

9.726.868.000
9.726.868.000

9.726.868.000
9.726.868.000

186.340.717.788 186.340.717.788

27.726.338.652 27.726.338.652

27.726.338.652 27.726.338.652

(9.726.868.000) (9.726.868.000)

17.999.470.652 17.999.470.652



Văn phòng Công ty cổ  phần Chế tạo Máy - Vinacomin
Địa chì: số 486 - Buông Trần Phú - TP. Cẩm Phà - T. Quảng Ninh

Thông tin chi tiết liên quan đến các khoản vay ngán hạn:

1. Ngân hàng Thuung mại cổ  phần Công thuong Vi^t Nam - Chì nhánh cẩm Phả

Họp đồng cho vay theo hạn múc số 806003617578/2019-HĐCVHM/NHCT302-CTM ký kết ngày 31/07/2019 giũa Công ty cổ  phần Chế tạo máy - Vlnacomin vói Ngân hàng TMCP 
Công thuomg Vi$t Nam - Chi nhánh cẩm Phà; Hạn múc vay 130 tỳ; Lãi suất thà nổi theo tùng lần giài ngân; Thòi hạn vay tối đa 06 tháng theo tùng lần giải ngân, thòi hpn duy trì hạn 
múc 1 năm; Mqc đích vay vón: Vay vốn để bổ sung vốn luu động phục vụ hoạt động sàn xuất kinh doanh; sé du nọ gốc tại thòi điểm 30/06/2020 là 84.057.674.468 đồng.

2. Ngân hàng Thuong mại cổ  phần Đầu tu và Phát triển Vi^t Nam - Chi nhánh cẩm Phả

Họp đồng cho vay theo hạn múc số 01/2019/2145808/HĐTD ký kết ngày 05/08/2019 giũa Công ty cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin vói Ngân hàng TMCP Đầu tu và Phát triển Việt 
Nam - Chi nhánh cẩm Phả; Hạn múc vay 250 tỳ; Lãi suất thà nổi theo tùng lần giài ngân; Thòi hạn vay tối đa 06 tháng theo tùng lần giải ngân, thòi hạn duy trì hạn múc 1 năm; Mục 
đích: Vay vốn để bổ sung vốn luu động phục vụ hoạt động sàn xuất kinh doanh; Hình thúc đàm bào khoản vay: Băng các họp đồng đàm bảo; sá du nọ gốc tại thòi điểm 30/06/2020 là 
92.556.175.320 đồng.

Thông tin chi tiết liên quan đến các khoản vay dài hạn:

3. Ngân hàng Thuong mại cá phần Công thuung Vi?t Nam - Chi nhánh cẩm Phă

Công ty có 10 Họp đồng tín dụng vói Ngân hàng TMCP Công thuong Việt Nam - Chi nhánh cẩm Phả vói các điều khoản nhu sau: Các khoản vay có thòi hạn tù 36 - 60 tháng; Mục 
đích vay để thanh toán các khoản chi phí vay họp lý, họp lệ và họp pháp liên quan đến việc đầu tu thyc hiện Dụ án: Phpc hồi tài sàn cố định năm 2016; Đầu tu duy trl và phát triển sàn 
xuất năm 2015 -2016; Đầu tu phuong tiện vận tài, nâng tài phpc vụ sản xuất; Nâng cấp hệ thống diện, khí nén; Phục hồi tài săn cố định năm 2017; Đầu tu duy trì và phát triển sàn xuất 
năm 2017-2018; Phục hồi tàí sản cố định năm 2018; Nâng cao năng lục sản xuất kết cấu thép; Phục hồi tài sàn cố định năm 2019; Đầu tu duy trì phát triển sàn xuất năm 2019 - 2020; 
Hình thúc đàm bảo tiền vay băng tài sàn hình thành tù nguồn vốn vay; Lãì suất thả nổi theo tùng thòi điểm của Ngân hàng; số du nọ gốc vay tại thái điểm 30/06/2020 là 
27.726.338.652 đồng; Trong đó nọ gốc vay đến hạn trà trong 12 tháng tiếp theo là 9.726.868.000 đồng.



PHU LVC SÓ 03: THUÉ VÀ CÁC KHOẢN PHÀ1 NQP NHÀ NUÓC

Số phải thu Số phải nộp sá phải n$p Số đã thqc nộp Số phái thu Số phàì nộp
đầu kỳ đầu kỳ trong kỳ trong kỳ cuối kỳ cuối kỳ

VND VND VND VND VND VND

- Thuế giá trị gia tăng 94.285.444 - 6.061.412.172 745.142.648 - 5.221.984.080
- Thuế thu nhập doanh nghiệp - 2.286.128.387 1.112.094.503 2.286.128.387 - 1.112.094.503
- Thuế thu nhập cá nhân - - 267.396.402 266.396.402 - 1.000.000
- Thuế nhà đất và tiền thuê đát - - 1.175.532.850 1.175.532.850 - -
- Các loại thuế khác - 5.500.000 22.157.877 22.157.877 - 5.500.000

94.285.444 2.291.628.387 8.638.593.804 4.495.358.164 - 6.340.578.583

Quyết toán thuế cùa Công ty sê chịu sụ kiểm tra của co quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đối vói nhiều loại giao dịch khác nhau có thể đuọc giải thích theo 
nhiều cách khác nhau, số thuế đuọc trình bày trên Báo cáo tài chính giũa niên độ có thể bị thay đổi theo quyết định cùa co quan thuế.



PHV H1C SÓ 04: BÂNG ĐÓ! CHIÊU BIÉN ĐQNG CỦA VÓN CHỦ SÒ HŨTJ

a) Bảng đái chiếu biến đ$ng của vén chủ sá hũu

Vốn đầu tu cùa chú sò Quỹ đầu tu Lọinhu$n c$ng
hũ*u phát triển sau thuế

chua phân phối

VND VND VND VND

sé du đầu năm truác
Lãi trong kỳ truóc 
Phân phối lọi nhuận

46.973.510.000 2.288.730.519 9.638.685.339
1.995.794.339 

(3.205.120.820)

58.900.925.858
1.995.794.339

(3.205.120.820)

Số du cuái kỳ truác 46.973.510.000 2.288.730.519 8.429.358.858 57.691.599.377

sá du đầu năm nay 46.973.510.000 2.288.730.519 8.748.483.166 58.010.723.685
Lãi trong kỳ này - - 4.421.884.043 4.421.884.043
Phân phái lọi nhuận (*) ' 694.475.594 (2.314.918.647) (1.620.443.053)

sá du cuéí kỳ này 46.973.510.000 2.983.206.113 10.855.448.562 60.812.164.675

(*) Theo Nghị quyết cùa Đại h$i đồng cổ đông thuòng niên năm 2020 ngày 17 tháng 4 năm 2020, Công ty công bá vi$c phân phối lọi nhuận năm 2019 nhu sau:

Phân phái lyi nhuận 2.314.918.647 đồng
Trích Quỹ đầu tu phát triển 694.475.594 đồng
Trích Quỹ thuòng Ban điều hành 173.400.000 dồng
Trích quỹ khen thuòng, phúc lọi 1.447.043.053 đồng
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