B¸o c¸o thêng niªn
§¬n vÞ niªm yÕt :C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng S«ng §µ
N¨m b¸o c¸o: N¨m 2013
I. Th«ng tin chung:
1. Th«ng tin kh¸i qu¸t:
- Tªn giao dÞch tiÕng ViÖt: C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng S«ng §µ
- Tªn tiÕng Anh:
SongDa cement joint-stock company
- Sè GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký doanh nghiÖp: 25.03.000009 ®¨ng ký lÇn ®Çu ngµy
29/11/2002, ®¨ng ký thay ®æi lÇn thø hai ngµy 19/05/2003, lÇn thø 3 ngµy
26/07/2006, lÇn thø 4 ngµy 11/10/2007
- Vèn ®iÒu lÖ: 19.800.000.000, ®ång (Mêi chÝn tû, t¸m tr¨m triÖu ®ång)
- §Þa chØ: Phêng T©n Hßa – Thµnh phè Hßa B×nh – TØnh Hßa B×nh
- §iÖn tho¹i: 02183.854515/854455/855667
Fax: 02183.854138
- Website: http://www.ximangsongda.vn
Email: cpximangsd_hb@vnn.vn
- M· cæ phiÕu: SCC
2. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn:
Nhµ m¸y xi m¨ng S«ng §µ chÝnh thøc ®îc khëi c«ng x©y dùng tõ th¸ng 02
n¨m 1993 víi tæng diÖn tÝch ®Êt ®ai lµ 35.333 m2, trong ®ã diÖn tÝch nhµ xëng lµ
32.600 m2, diÖn tÝch s©n b·i lµ 2.733 m2. D©y chuyÒn thiÕt bÞ t¬ng ®èi hoµn chØnh
vµ hiÖn ®¹i kÓ tõ kh©u nghiÒn sÊy phèi liÖu cho ®Õn kh©u ®ãng bao xi m¨ng. Tríc
®©y nhµ m¸y lµ ®¬n vÞ thµnh viªn cña C«ng ty S«ng §µ 12 thuéc Tæng c«ng ty S«ng
§µ, kÓ tõ 01 th¸ng 11 n¨m 2002 nhµ m¸y chÝnh thøc trë thµnh C«ng ty cæ phÇn xi
m¨ng S«ng §µ ho¹t ®éng theo LuËt doanh nghiÖp theo QuyÕt ®Þnh sè 1461
Q§/BXD ngµy 01/11/2002 víi sè vèn §iÒu lÖ khi thµnh lËp lµ 17 tû ®ång (trong ®ã
Tæng c«ng ty S«ng §µ gi÷ cæ phÇn chi phèi chiÕm tû lÖ 52,7%). C«ng ty tiÕp tôc
ho¹t ®éng trªn c¬ së m¸y mãc, d©y chuyÒn thiÕt bÞ c«ng nghÖ vµ nguån nh©n lùc
hiÖn cã. C«ng ty cã t c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt ViÖt
Nam, cã con dÊu riªng vµ ®éc lËp vÒ tµi s¶n, cã §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña
c«ng ty.
+ Niªm yÕt: ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2006 cæ phiÕu cña C«ng ty ®îc niªm yÕt
trªn sµn giao dÞch chøng kho¸n Hµ Néi
+ C¸c sù kiÖn kh¸c: Trong n¨m 2013, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña
C«ng ty diÔn ra b×nh thêng.
3. Ngµnh nghÒ vµ ®Þa bµn kinh doanh:
- Ngµnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh: S¶n xuÊt vµ tiªu thô xi m¨ng; kinh
doanh vËn chuyÓn; khai th¸c ®¸ v«i,...
- §Þa bµn kinh doanh chÝnh: Khu vùc thµnh phè Hßa B×nh – tØnh Hßa B×nh vµ mét
sè ®Þa bµn thuéc c¸c tØnh vïng T©y B¾c.
4. Th«ng tin vÒ m« h×nh qu¶n trÞ, tæ chøc kinh doanh vµ bé m¸y qu¶n lý:
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4.1- S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc, bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty:
Đại hội đồng
cổ đông

Hội đồng
quản trị

Ban kiểm
soát

Giám đốc

Phó Giám đốc
sản xuất

Phòng QLSX

Kế toán trưởng

Phòng KHKD

Phòng TCKT

Phòng TCHC

Xưởng
Nghiền xi

Ghi chú :

Quan hệ chỉ đạo trực tiếp
Quan hệ tương tác

Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c Phßng trong c«ng ty:
Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh:
- Qu¶n lý nh©n sù, tuyÓn dông, ®µo t¹o, ....
- Qu¶n lý hå s¬ sö dông ®Êt, ®¨ng ký kinh doanh, sæ BHXH, con dÊu, v¨n th,...
- §Ò xuÊt mua s¾m, cÊp ph¸t, qu¶n lý trang thiÕt bÞ v¨n phßng,...
- Tæ chøc tiÕp kh¸ch, xÐt vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o,...
Phßng Qu¶n lý s¶n xuÊt
- §¶m b¶o chÊt lîng xi m¨ng PCB 30 theo TCVN 6260-97
- Duy tr× hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng ISO 9001:2000 b»ng v¨n b¶n, theo dâi kiÓm
so¸t viÖc ban hµnh vµ ¸p dông.
- §Ò xuÊt gi¶i quyÕt khã kh¨n, víng m¾c trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.
- ThiÕt kÕ, gi¸m s¸t, nghiÖm thu c¸c h¹ng môc x©y dùng c¬ b¶n cña c«ng ty; kiÓm
tra, gi¸m s¸t kü thuËt, chÊt lîng nguyªn vËt liÖu, s¶n phÈm.
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X©y dùng kÕ ho¹ch mua s¾m trang bÞ b¶o hé lao ®éng, ®«n ®èc kiÓm tra viÖc
thùc hiÖn c¸c ph¬ng ¸n an toµn lao ®éng trong c«ng ty.
- X©y dùng, qu¶n lý quy tr×nh kü thuËt, quy tr×nh vËn hµnh, b¶o qu¶n söa ch÷a
m¸y mãc thiÕt bÞ
- Qu¶n lý hå s¬ s¸ng kiÕn, c¶i tiÕn kü thuËt, hå s¬ kü thuËt vÒ thiÕt bÞ m¸y mãc.
- Qu¶n lý xe, m¸y, thiÕt bÞ x©y dùng, tµi s¶n cè ®Þnh,...
- LËp kÕ ho¹ch dù trï vËt t, phô tïng thay thÕ hµng th¸ng,..
Phßng KÕ ho¹ch kinh doanh
- Tham mu gi¸m ®èc ký Hîp ®ång kinh tÕ, hîp ®ång mua b¸n vËt t, nguyªn
liÖu vµ s¶n phÈm cña c«ng ty.
- LËp kÕ ho¹ch vµ thanh to¸n tiÒn l¬ng, thëng,..
- X©y dùng, ®iÒu hoµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh; LËp vµ tr×nh duyÖt c¸c kÕ
ho¹ch ®Þnh híng cña c«ng ty.
- Theo dâi, lËp b¸o c¸o tiªu hao nguyªn vËt liÖu trong s¶n xuÊt; theo dâi viÖc kinh
doanh vµ tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty
- LËp kÕ ho¹ch ®Çu t, t¸i ®Çu t; theo dâi, tæ chøc thùc hiÖn ®óng tr×nh tù vÒ c«ng
t¸c ®Çu t,...
- Dù tr÷, cÊp ph¸t c¸c lo¹i nguyªn, nhiªn vËt liÖu, vËt t b¶o hé lao ®éng; qu¶n lý,
®iÒu hµnh thñ kho vµ kho thµnh phÈm, tæ bèc xÕp, tæ vËn t¶i trù thuéc phßng
qu¶n lý ®¸p øng cho yªu cÇu tiªu thô s¶n phÈm.
- Qu¶n lý, ®iÒu hµnh c¸c ®¹i lý tiªu thô xi m¨ng
- Qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm
Phßng Tµi chÝnh - kÕ to¸n
- Ghi chÐp, tÝnh to¸n, ph¶n ¸nh t×nh h×nh lu©n chuyÓn vµ sö dông tµi s¶n, vËt t,
tiÒn vèn, qu¸ tr×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD vµ sö dông kinh phÝ cña c«ng ty.
- Cung cÊp sè liÖu, tµi liÖu cho viÖc ®iÒu hµnh SXKD, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n, thèng
kª, quyÕt to¸n cña c«ng ty.
- LËp ph¬ng ¸n nguån vèn vµ sö dông vèn hµng n¨m, kÕ ho¹ch, tÝn dông. lîi
nhuËn,...
- TÝnh to¸n, trÝch nép c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch nhµ níc, c¸c lo¹i quü, ph©n phèi
lîi nhuËn,....
- Qu¶n lý tiÒn mÆt, chi l¬ng, chi thëng,...
Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c xëng trong c«ng ty:
- Xëng nghiÒn xi - ®ãng bao: s¶n xuÊt, tiÕp nhËn clinke vµ nguyªn liÖu th¹ch
cao, phô gia tr¬, vá bao, nghiÒn vµ ®ãng bao xi m¨ng ®¶m b¶o ®Òu theo yªu cÇu
kü thuËt.
4.2- C¸c c«ng ty liªn kÕt:
 C«ng ty cæ phÇn thñy ®iÖn NËm Mu
§Þa chØ: X· T©n Thµnh – HuyÖn B¾c Quang – TØnh Hµ Giang.
LÜnh vùc kinh doanh chÝnh: S¶n xuÊt vµ kinh doanh ®iÖn (thñy ®iÖn)
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Vèn §iÒu lÖ vµ vèn ®iÒu lÖ thùc gãp: 149.999.890.000, ®ång.
Tû lÖ së h÷u cña C«ng ty CP xi m¨ng S«ng §µ t¹i c«ng ty NËm Mu: 4,7%
(7.050.000.000,®ång/ 149.999.890.000, ®ång)
 C«ng ty cæ phÇn thñy ®iÖn Nµ L¬i
§Þa chØ: X· Thanh Minh – thµnh phè §iÖn Biªn Phñ – TØnh §iÖn Biªn
LÜnh vùc kinh doanh chÝnh:
- S¶n xuÊt vµ kinh doanh ®iÖn th¬ng phÈm.
- ThÝ nghiÖm, hiÖu chØnh hÖ thèng ®iÖn.
Thi c«ng l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn, níc, th«ng tin.
Söa ch÷a thiÕt bÞ ®iÖn vµ gia c«ng c¬ khÝ.
Thi c«ng, x©y l¾p ®êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p ®Õn cÊp ®iÖn ¸p 110KV.
Híng dÉn, ®µo t¹o c«ng nh©n vËn hµnh Nhµ m¸y thuû ®iÖn võa vµ nhá.
§Çu t, x©y dùng Nhµ m¸y thñy ®iÖn võa vµ nhá.
NhËn ñy th¸c ®Çu t cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n.
Vèn §iÒu lÖ vµ vèn ®iÒu lÖ thùc gãp: 50.000.000.000,®ång.
Tû lÖ së h÷u cña C«ng ty CP xi m¨ng S«ng §µ t¹i c«ng ty Nµ L¬i: 0,936%
(468.000.000,®ång/ 50.000.000.000,®ång)
 C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ - T©y §«
§Þa chØ: TÇng 8 – Tßa nhµ S«ng §µ 9 - ®êng Ph¹m Hïng – Mü §×nh – Tõ Liªm –
Hµ Néi.
LÜnh vùc kinh doanh chÝnh: kinh doanh thñy ®iÖn, bÊt ®éng s¶n, khai kho¸ng, vËn
t¶i kho b·i, dÞch vô lu tró vµ ¨n uèng, c«ng nghiÖp chÕ biÕn, chÕ t¹o, NhËp khÈu
thiÕt bÞ, XuÊt khÈu n«ng l©m s¶n …
Vèn §iÒu lÖ: 60.000.000.000,®ång. Vèn ®iÒu lÖ thùc gãp: 40.318.000.000,®ång.
Tû lÖ së h÷u cña C«ng ty CP xi m¨ng S«ng §µ t¹i c«ng ty CP S«ng §µ T©y §«
1,67% (1.000.000.000,®ång/ 60.000.000.000,®ång)
5. §Þnh híng ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2015:
5.1- §Þnh híng ph¸t triÓn
X©y dùng d©y chuyÒn s¶n xuÊt xi m¨ng cña C«ng ty lµ tr¹m nghiÒn xi m¨ng,
nguån cung cÊp nguyªn liÖu Clanhke tõ xi m¨ng H¹ Long, c¸c nhµ m¸y xi m¨ng
kh¸c t¹i khi vùc Hßa B×nh,…. lÊy s¶n xuÊt kinh doanh xi m¨ng lµ ngµnh nghÒ chÝnh
vµ lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ, chÊt lîng s¶n phÈm, uy tÝn kh¸ch hµng lµ thíc ®o chñ yÕu
cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, tiÕt kiÖm
chi phÝ trong s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, ph¸t huy cao ®é mäi nguån lùc ®Ó
n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh, n©ng cao uy tÝn vµ th¬ng hiÖu xi m¨ng S«ng §µ,
kh¼ng ®Þnh v÷ng ch¾c th¬ng hiÖu xi m¨ng S«ng §µ trªn thÞ trêng trong níc vµ
khu vùc T©y B¾c.
5.2- NhiÖm vô chñ yÕu:
- N¨m 2014 duy tr× d©y chuyÓn nghiÒn xi m¨ng hiÖn t¹i theo ph¬ng thøc mua
Clanhke c¸c nhµ m¸y xi m¨ng lß quay vÒ nghiÒn, thùc hiÖn viÖc c¶i t¹o d©y
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chuyÒn nghiÒn phèi liÖu thµnh m¸y nghiÒn xi m¨ng. Khi hoµn thµnh viÖc c¶i
c«ng suÊt lµ:164.000 tÊn xi m¨ng/n¨m(n¨ng suÊt thùc hiÖn dù kiÕn 200.000 tÊn
xi m¨ng/ n¨m).
§Çu t x©y dùng d©y chuyÓn s¶n xuÊt g¹ch kh«ng nung( S¶n phÈm g¹ch xi
m¨ng cèt liÖu th©n thiÖn víi m«i trêng)
C¶i t¹o lß ®øng sang s¶n xuÊt s¶n phÈm v«i.
Kinh doanh vµ ph©n phèi xi m¨ng H¹ Long trªn khu vùc T©y B¾c.
Khai th¸c vµ kinh doanh ®¸ ChÑ 240.000 m3/n¨m

5.3 - Mét sè chØ tiªu kinh tÕ chñ yÕu trong 5 n¨m (2011-2015):
a- C¸c chØ tiªu kinh tÕ SXKD 5 n¨m (2011-2015) ®iÒu chØnh:
- Tæng gi¸ trÞ SXKD 5 n¨m (2011-2015):
737,7 tû ®ång
- Tèc ®é t¨ng trëng b×nh qu©n:
35,03 %
- Doanh thu 5 n¨m (2011-2015) lµ:
662,9 tû ®ång
- Nép nhµ níc 5 n¨m (2011-2015) lµ:
18,9 tû ®ång
- Lîi nhuËn 5 n¨m (2011-2015) lµ:
7,4 tû ®ång
- Thu nhËp b×nh qu©n:
3,9 triÖu ®ång/ngêi /th¸ng.
b- Mét sè chØ tiªu chñ yÕu cña n¨m 2015:
- Tæng gi¸ trÞ SXKD:
270,6 tû ®ång
- Doanh thu:
244,4 tû ®ång
- Nép nhµ níc:
6,2 tû ®ång
- Lîi nhuËn tríc thuÕ:
2,45 tû ®ång
- Lao ®éng b×nh qu©n n¨m:
529 ngêi
- Thu nhËp b×nh qu©n CBCNV:
4,0 triÖu ®ång/ngêi/th¸ng.
- S¶n xuÊt nghiÒn xi m¨ng
200.000 tÊn/n¨m
- S¶n xuÊt vµ tiªu thô ®¸ sau næ m×n: 240.000m3/n¨m
c- C¬ cÊu ngµnh nghÒ trong gi¸ trÞ SXKD cña n¨m 2015:
- S¶n xuÊt vµ tiªu thô 200.000 tÊn xi m¨ng/ n¨m theo h×nh thøc nhà m¸y lµ
tr¹m nghiÒn.
- Khai th¸c vµ kinh doanh ®¸ ChÑ 240.000m3/n¨m.
- Ngµnh nghÒ mòi nhän lµ s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm xi m¨ng.
Tû träng c¸c ngµnh nghÒ cña C«ng ty ®Õn n¨m 2015:
- S¶n xuÊt vµ tiªu thô xi m¨ng chiÕm : 90,74%
- Khai th¸c vµ kinh doanh s¶n phÈm c«ng nghiÖp chiÕm 0,09%
- Ho¹t ®éng kh¸c: 9,17%
§Ó lËp ®îc kÕ ho¹ch nh nªu trªn C«ng ty ®· c¨n cø vµo:
 C«ng suÊt thùc tÕ m¸y mãc thiÕt bÞ vµ kh¶ n¨ng cung øng s¶n phÈm cho
kh¸ch hµng thùc tÕ qua c¸c n¨m (C«ng suÊt thiÕt kÕ 82.000 tÊn/n¨m, thùc tÕ
s¶n xuÊt vµ tiªu thô trªn 100.000 tÊn s¶n phÈm/n¨m);
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 C¨n cø gi¸ b¸n s¶n phÈm cña C«ng ty, dù b¸o gi¸ c¶ cña xi m¨ng cïng lo¹i
t¹i tõng khu vùc vµ t¹i tõng thêi ®iÓm còng nh dù ®o¸n nhu cÇu cña thÞ
trêng vÒ s¶n phÈm cña C«ng ty;
 C¨n cø gi¸ thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô cho 01 tÊn xi m¨ng qua c¸c
n¨m (trong ®ã ®· cã tÝnh ®Õn viÖc biÕn ®éng cña gi¸ c¶ vËt t, nguyªn-nhiªn
vËt liÖu ®Çu vµo).
5.4 – Môc tiªu ®èi víi m«i trêng, x· héi vµ céng ®ång:
Duy tr× SXKD, ®¶m b¶o ®ñ c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, ®¶m b¶o cæ
tøc cho c¸c cæ ®«ng ®ång thêi nghiªn cøu chuyÓn ®æi, më réng ngµnh nghÒ SXKD,
s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm th©n thiÖn víi m«i trêng phï hîp víi chñ tr¬ng cña nhµ
níc nh s¶n xuÊt g¹ch kh«ng nung, c¶i t¹o lß ®øng sang s¶n xuÊt v«i.
6. C¸c rñi ro cã thÓ x¶y ra ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty:
Rñi ro thÞ trêng
Ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty sÏ chñ yÕu chÞu rñi ro khi cã sù thay ®æi vÒ l·i
suÊt vµ gi¸ c¶ hµng hãa.
Qu¶n lý rñi ro l·i suÊt
C«ng ty chÞu rñi ro l·i suÊt ph¸t sinh tõ c¸c kho¶n vay chÞu l·i suÊt ®· ®îc ký kÕt.
C«ng ty chÞu rñi ro l·i suÊt khi c¸c ®¬n vÞ thuéc C«ng ty vay vèn theo l·i suÊt th¶
næi vµ l·i suÊt cè ®Þnh. Rñi ro nµy sÏ do C«ng ty qu¶n trÞ b»ng c¸ch duy tr× ë møc
®é hîp lý c¸c kho¶n vay l·i suÊt cè ®Þnh vµ l·i suÊt th¶ næi.
Rñi ro vÒ gi¸
C«ng ty chÞu rñi ro vÒ gi¸ cña c«ng cô vèn ph¸t sinh tõ c¸c kho¶n ®Çu t vµo c«ng
cô vèn. C¸c kho¶n ®Çu t vµo c«ng cô vèn ®îc n¾m gi÷ kh«ng ph¶i cho môc ®Ých
kinh doanh mµ cho môc ®Ých chiÕn lîc l©u dµi. C«ng ty kh«ng cã ý ®Þnh b¸n c¸c
kho¶n ®Çu t nµy.
Rñi ro vÒ gi¸ hµng hãa
C«ng ty mua hµng hãa, dÞch vô tõ c¸c nhµ cung cÊp trong vµ ngoµi níc ®Ó phôc
cho ho¹t ®éng kinh doanh. Do vËy, C«ng ty sÏ chÞu rñi ro tõ viÖc thay ®æi gi¸ b¸n tõ
nhµ cung cÊp. C«ng ty kh«ng thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa rñi ro nµy do
thiÕu thÞ trêng mua c¸c c«ng cô tµi chÝnh nµy.
Rñi ro tÝn dông
Rñi ro tÝn dông x¶y ra khi mét kh¸ch hµng hoÆc ®èi t¸c kh«ng ®¸p øng ®îc c¸c
nghÜa vô trong hîp ®ång dÉn ®Õn c¸c tæn thÊt tµi chÝnh cho C«ng ty. C«ng ty cã
chÝnh s¸ch tÝn dông phï hîp vµ thêng xuyªn theo dâi t×nh h×nh ®Ó ®¸nh gi¸ xem
C«ng ty cã chÞu rñi ro tÝn dông hay kh«ng. C«ng ty kh«ng cã bÊt kú rñi ro tÝn dông
träng yÕu nµo víi c¸c kh¸ch hµng hoÆc ®èi t¸c bëi v× c¸c kho¶n ph¶i thu ®Õn tõ mét
sè lîng lín kh¸ch hµng lµ c¸c bªn liªn quan vµ c¸c kh¸ch hµng ho¹t ®éng chñ yÕu
trong lÜnh vùc x©y dùng vµ ph©n bæ ë c¸c khu vùc ®Þa lý kh¸c nhau.
Qu¶n lý rñi ro thanh kho¶n
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Môc ®Ých qu¶n lý rñi ro thanh kho¶n nh»m ®¶m b¶o ®ñ nguån vèn ®Ó ®¸p øng c¸c
nghÜa vô tµi chÝnh hiÖn t¹i vµ trong t¬ng lai. TÝnh thanh kho¶n còng ®îc C«ng ty
qu¶n lý nh»m ®¶m b¶o møc phô tréi gi÷a c«ng nî ®Õn h¹n vµ tµi s¶n ®Õn h¹n trong
kú ë møc cã thÓ ®îc kiÓm so¸t ®èi víi sè vèn mµ C«ng ty tin r»ng cã thÓ t¹o ra
trong kú ®ã. ChÝnh s¸ch cña C«ng ty lµ theo dâi thêng xuyªn c¸c yªu cÇu vÒ thanh
kho¶n hiÖn t¹i vµ dù kiÕn trong t¬ng lai nh»m ®¶m b¶o C«ng ty duy tr× ®ñ møc dù
phßng tiÒn mÆt, c¸c kho¶n vay vµ ®ñ vèn mµ chñ së h÷u cam kÕt gãp nh»m ®¸p øng
c¸c quy ®Þnh vÒ tÝnh thanh kho¶n ng¾n h¹n vµ dµi h¹n h¬n.
Ban Gi¸m ®èc ®¸nh gi¸ møc tËp trung rñi ro thanh kho¶n ë møc thÊp. Ban Gi¸m
®èc tin tëng r»ng C«ng ty cã thÓ t¹o ra ®ñ nguån tiÒn ®Ó ®¸p øng c¸c nghÜa vô tµi
chÝnh khi ®Õn h¹n.
II. T×nh h×nh ho¹t ®éng trong n¨m:
1. T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh:
N¨m 2013, Tæng doanh thu cña C«ng ty lµ: 17,479 tû ®ång chØ ®¹t 29.6% kÕ
ho¹ch n¨m, trong ®ã doanh thu tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh lµ: 14,669
tû ®ång chiÕm 83 % tæng doanh thu.
N¨m 2013 lµ mét n¨m kh«ng thµnh c«ng ®èi víi C«ng ty. Do gi¸ nguyªn vËt liÖu
®Çu vµo t¨ng cao nh than c¸m, ®iÖn, thÞ trêng tiªu thô bÞ thu hÑp ... trong ®ã gi¸
b¸n kh«ng t¨ng dÉn ®Õn SXKD bÞ lç. Tæng sè lç n¨m 2013 lµ : 4,263 tû ®ång.
T¹i thêi ®iÓm 31/12/2013:
- Tæng tµi s¶n cña C«ng ty lµ: 32.701.086.907,®ång trong ®ã Tµi s¶n ng¾n h¹n:
21.730.413.787,®ång vµ tµi s¶n dµi h¹n lµ 10.970.673.120,®ång
- Tæng nguån vèn cña C«ng ty lµ: 32.701.086.907,®ång trong ®ã vèn chñ së h÷u
lµ: 24.846.129.690,®ång, nî ph¶i tr¶ 7.854.957.217,®ång
T×nh h×nh thùc hiÖn so víi kÕ ho¹ch (t×nh h×nh tµi chÝnh vµ lîi nhuËn so víi kÕ
ho¹ch) ®îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau:
Sè

ChØ tiªu

TT
I

II

§V
tÝnh

N¨m 2013
KÕ ho¹ch

Tû lÖ %
hoµn
thµnh

Thùc hiÖn

Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh

1.000,®

65.170.000

19.127.174

29,35

- S¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm

1.000,®

63.670.000

16.210.950

25,58

- VËn chuyÓn xi m¨ng

1.000,®

500.000

149.905

30

- Söa ch÷a lín TSC§

1.000,®

300.000

-

-

- H§TC, H§ #

1.000,®

700.000

2.766.319

395,19

Doanh sè b¸n hµng

1.000,®

64.869.999

19.127.174

29,48

1.000,®

59.036.362

17.479.862

29,6

1 Doanh thu
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- Doanh thu s¶n xuÊt vµ tiªu thô SP

1.000,®

57.881.818

14.737.227

25.46

- Doanh thu vËn chuyÓn xi m¨ng

1.000,®

454.545

136.277

30

- Thu nhËp H§TC; Thu nhËp kh¸c

1.000,®

700.000

2.606.358

372,33

1.000,®

5.833.636

1.647.312

28,23

1.000,®

70.000.000

24.159.724

34,51

3.886.176

580.266

14,93

2 ThuÕ GTGT ®Çu ra
III

Thu tiÒn vÒ tµi kho¶n
C¸c kho¶n ph¶i nép NSNN vµ c¸c
kho¶n kh¸c

IV
1

1.000,®

C¸c kho¶n ph¶i nép NSNN
a ThuÕ GTGT ph¶i nép
Trong ®ã: - ThuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i
nép
- ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc
khÊu trõ

1.000,®

2.333.636

355.605

15,23

1.000,®

5.833.636

1.693.369

29,02

1.000,®

3.500.000

1.337.764

38,22

b ThuÕ m«n bµi

1.000,®

3.000

3.000

100,00

c TiÒn thuª ®Êt

1.000,®

100.000

98.381

98,38

d ThuÕ thu nhËp DN

1.000,®

91.750

-

-

e ThuÕ tµi nguyªn

1.000,®

33.130

-

f PhÝ m«i trêng, phÝ, lÖ phÝ kh¸c

1.000,®

90.150

-

C¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c

1.000,®

1.357.790

1.849.684

136,22

a B¶o hiÓm x· héi

1.000,®

989.000

1.432.650

144,85

b B¶o hiÓm y tÕ

1.000,®

174.500

266.390

152,65

c B¶o hiÓm thÊt nghiÖp

1.000,®

58.000

114.489

197.39

d Kinh phÝ c«ng ®oµn

1.000,®

136.290

36.154

26,52

V

Gi¸ thµnh toµn bé

1.000,®

56.912.700

21.743.809

38,2

VI

Lîi nhuËn thùc hiÖn
1.000,®

1.767.000

(4.263.947)

(241.3)

1.000,®

367.000

(5.956.837)

(1.623,11)

1.000,®

700.000

1.692.890

241,84

1.000,®

700.000

1.692.890

241,84

2

1 Møc lîi nhuËn
- S¶n xuÊt, tiªu thô xi m¨ng
- Lîi nhuËn kh¸c: TN kh¸c +
H§TC. Trong ®ã:
+ Thu l·i tiÒn göi vµ cæ tøc,
T/nhËp kh¸c
2 Tû suÊt lîi nhuËn

VII

- Lîi nhuËn/Doanh thu

%

1,81

(24,39)

(396,81)

- Lîi nhuËn/Vèn §iÒu lÖ
- Lîi nhuËn/Vèn Chñ së h÷u
B/qu©n

%

5,39

(21,54)

(399,62)

%

3,94

(5,63)

(142,89)

4

0,02

0,5

Vßng quay VL§

Vßng
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VIII TiÒn l¬ng vµ thu nhËp
- CB CNV b×nh qu©n

Ngêi

136

104

76,47

- Tæng quü l¬ng ph¶i tr¶

1.000,®

4.543.000

2.396.568

52,75

- C¸c kho¶n thu nhËp kh¸c
+ C¸c kho¶n BHXH, BHYT,
KPC§ C.ty nép thay
+ Chi tõ Quü khen thëng, phóc
lîi

1.000,®

1.747.790

1.816.841

103,95

1.000,®

1.357.790

1.393.253

102,61

1.000,®

150.000

56.040

37,36

+ BHXH tr¶ thay l¬ng
- TiÒn l¬ng b/q CBCNV/ ngêi/
th¸ng
- Thu nhËp b/q CBCNV/ ngêi/
th¸ng

1.000,®

240.000

367.546

153,14

1.000,®

2.783

1.920

69

1.000,®

3.854

3.376

87,59

1 NG TSC§ cÇn tÝnh KH

1.000,®

11.363.436

9.288.704

81,74

2 Sè tiÒn KH TSC§

1.000,®

1.121.553

964.265

85,97

3 Nguyªn gi¸ TSC§ ®Çu kú

1.000,®

80.301.687

80.301.687

100

4 Nguyªn gi¸ TSC§ cuèi kú

1.000,®

80.301.687

79.947.573

99,76

5 Gi¸ trÞ TSC§ cßn l¹i cuèi n¨m

1.000,®

2.312.587

2.307.218

99,76

Vèn kinh doanh ®Õn cuèi kú

1.000,®

19.800.000

19.800.000

100,00

1 Vèn ®iÒu lÖ

1.000,®

19.800.000

19.800.000

100,00

2 Nguån tÝn dông

1.000,®

-

C¸c quü Doanh nghiÖp

1.000,®

18.365.296

18.410.079

100,00

- Quü §Çu t ph¸t triÓn

1.000,®

16.395.568

16.395.568

100,00

- Quü Dù phßng Tµi chÝnh

1.000,®

1.969.728

1.969.728

100,00

- Quü khen thëng, phóc lîi

1.000,®

-

44.783

L·i cha ph©n phèi

1.000,®

975.250

(11.952.848)

IX

X

XI

XII

Tµi s¶n cè ®Þnh vµ KH TSC§

*TriÓn väng vµ kÕ ho¹ch trong t¬ng lai:
N¨m 2014 vµ c¸c n¨m tiÕp theo C«ng ty tiÕp tôc duy tr× vµ më réng s¶n xuÊt
kinh doanh. Kh«ng ngõng t×m kiÕm më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm nh»m ®¹t
kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm ®· ®Ò ra. §¶m b¶o mang l¹i thu nhËp cho CBCNV C«ng
ty vµ ®¶m b¶o cæ tøc cho cæ ®«ng.
2. Tæ chøc vµ nh©n sù:
2.1- Danh s¸ch ban ®iÒu hµnh:
2.1.1- Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ - ¤ng Ph¹m V¨n Cung
Ngµy sinh:
02/07/1962
N¬i sinh:
Nam Thanh, Nam Trùc, Nam §Þnh
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Quèc tÞch:
ViÖt Nam
§Þa chØ thêng tró: Sè 65, tæ 7B §êng TrÇn Hng §¹o, Ph¬ng L©m, Thµnh
phè Hßa B×nh, TØnh Hßa B×nh
Tr×nh ®é chuyªn m«n: Kü s thñy lîi
Qu¸ tr×nh c«ng t¸c:
- 1985- 04/1994: C¸n bé kü thuËt t¹i Phßng Kü thuËt ChÊt lîng - TCT S«ng
§µ.
- 04/1994 - 07/1994: C«ng t¸c t¹i Phßng KÕ ho¹ch - C«ng ty S«ng §µ 6 - Tæng
c«ng ty S«ng §µ.
- 07/1994 - 04/1997: C¸n bé kü thuËt t¹i Phßng Kü thuËt hãa nghiÖm, Nhµ m¸y
Xi m¨ng S«ng §µ (nay lµ C«ng ty cæ phÇn Xi m¨ng S«ng §µ).
- 04/1997 - 12/2001: Trëng phßng Kü thuËt - Hãa nghiÖm C«ng ty Cæ phÇn Xi
m¨ng S«ng §µ.
- 12/2001- 12/2005: Phã gi¸m ®èc C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng S«ng §µ.
- 12/2005 ®Õn nay: Chñ tÞch H§QT C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng S«ng §µ.
Sè cæ phÇn do c¸ nh©n n¾m gi÷: 10.400 cæ phÇn
Sè cæ phÇn do ngêi cã liªn quan n¾m gi÷: Kh«ng
Hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt:
Kh«ng
QuyÒn lîi m©u thuÉn víi lîi Ých c«ng ty:
Kh«ng
2.1.2- Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ - ¤ng KiÒu Quang Thµnh
Ngµy th¸ng n¨m sinh: 06/01/1961
N¬i sinh:
X· NhËt Tùu - HuyÖn Kim B¶ng - TØnh Hµ Nam
Quèc tÞch:
ViÖt Nam
D©n téc:
Kinh
Quª qu¸n:
X· NhËt Tùu - HuyÖn Kim B¶ng - TØnh Hµ Nam
§Þa chØ thêng tró: Tæ 14, Phêng T©n ThÞnh, Thµnh phè Hoµ B×nh, TØnh Hoµ
B×nh
Tr×nh ®é chuyªn m«n: Kü s m¸y x©y dùng
Qu¸ tr×nh c«ng t¸c:
- 8/1981- 5/1991: C «ng t ¸c t ¹i c«ng tr×nh ngÇm - Tæng C «ng ty XD thñy ®iÖn
S«ng §µ
- 8/1985 – 12/1990: Häc t¹i chøc khãa K25 m¸y x©y dùng Trêng ® ¹i häc x©y
dùng Hµ Néi.
- 5/1991 – 6/1993: Nh©n viªn phßng kü thuËt kÕ ho¹ch - XÝ nghiÖp lé thiªn
- C«ng ty XD c«ng tr×nh ng Çm – TCT S«ng §µ
- 6/1193 – 8/1994 Nh©n viªn phßng kü thuËt kÕ ho¹ch - XÝ nghiÖp c¬ khÝ C«ng ty XD thñy c«ng – TCT S«ng §µ
- 8/1994 – 7/1995. Kü thuËt Xëng nguyªn liÖu nhµ m¸y xi m¨ng S«ng §µ (nay
lµ C«ng ty CP Xi m¨ng S«ng §µ)
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- 7/1995 - 8/2000 Qu¶n ®èc Xëng nguyªn liÖu nhµ m¸y xi m¨ng S«ng §µ (nay
lµ C«ng ty CP Xi m¨ng S«ng §µ)
- 8/2000 – 6/2002 Qu¶n ®èc Xëng S/C n¨ng lîng nhµ m¸y xi m¨ng S«ng §µ
(nay lµ C«ng ty CP Xi m¨ng S«ng §µ)
- 6/2002 – 6/2011 Trëng phßng tCHC – Cty CP xi m¨ng S«ng §µ - T õ 20032005 lµ thµnh vi ªn H§QT C«ng ty CP xi m¨ng S«ng §µ.
- 6/2011 – nay Phã gi¸m ®èc C«ng ty CP xi m¨ng S«ng §µ
Chøc vô c«ng t¸c hiÖn nay: Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt vµ c«ng nghÖ C«ng
ty cæ phÇn Xi m¨ng S«ng §µ - Th¸ng 04/2011 Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ
C«ng ty CP Xi m¨ng S«ng §µ
Sè cæ phÇn do c¸ nh©n n¾m gi÷: 3.700 cæ phÇn
Sè cæ phÇn do ngêi cã liªn quan n¾m gi÷: Kh«ng
Hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt:
Kh«ng
QuyÒn lîi m©u thuÉn víi lîi Ých c«ng ty:
Kh«ng
2.1.3- Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ - ¤ng §µo Quang Dòng
Ngµy th¸ng n¨m sinh: 04/08/1962
N¬i sinh:
ThÞ x· Hµ §«ng, tØnh Hµ T©y
Quèc tÞch:
ViÖt Nam
D©n téc:
Kinh
Quª qu¸n:
X· Cöu Cao, huyÖn V¨n Giang, tØnh Hng Yªn
§Þa chØ thêng tró: Phêng T©n ThÞnh, Thµnh phè Hßa B×nh, tØnh Hßa B×nh
Tr×nh ®é chuyªn m«n: Kü s c«ng nghÖ hãa chÊt- Silicat
Qu¸ tr×nh c«ng t¸c:
- Tõ 8/1985-05/1991: Kü thuËt - Trung t©m thÝ nghiÖm, Tæng c«ng ty S«ng §µ
- 05/1991-11/1992: Phã tæng ®éi trëng, Tæng ®éi X§NHNTN- Tæng c«ng ty
S«ng §µ
- 11/1992-5/1995: Phã gi¸m ®èc XÝ nghiÖp TNXP Yaly- TCT S«ng §µ
- 05/1995-8/1997: Phã gi¸m ®èc Nhµ m¸y xi m¨ng S«ng ®µ - Yaly
- 8/1997-12/2001: Phã gi¸m ®èc Nhµ m¸y xi m¨ng S«ng §µ- Hßa B×nh
- 01/2002 ®Õn nay: Gi¸m ®èc C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng S«ng §µ
Chøc vô c«ng t¸c hiÖn nay: Gi¸m ®èc C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng S«ng §µ
Sè cæ phÇn do c¸ nh©n n¾m gi÷: 31.700 cæ phÇn
Sè cæ phÇn do ngêi cã liªn quan n¾m gi÷: 30.000 cæ phÇn
Hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt:
Kh«ng
QuyÒn lîi m©u thuÉn víi lîi Ých c«ng ty:
Kh«ng
2.1.4- Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ - ¤ng Ph¹m Trêng Tam
Ngµy th¸ng n¨m sinh: 01/09/1977
N¬i sinh:
H¶i Phóc, H¶i HËu, Nam §Þnh
Quèc tÞch:
ViÖt Nam
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D©n téc:
Kinh
Quª qu¸n:
H¶i Phóc, H¶i HËu, Nam §Þnh
§Þa chØ thêng tró: sè 44, ngâ 22 Phan §×nh Giãt, Ph¬ng LiÖt, Thanh Xu©n,
Hµ Néi.
Tr×nh ®é chuyªn m«n: Th¹c sü kinh tÕ chuyªn ngµnh Tµi chÝnh ng©n hµng
Qu¸ tr×nh c«ng t¸c:
- Tõ 1995-1999: sinh viªn trêng §¹i häc kinh tÕ Quèc d©n Hµ Néi
- 1999-2001: Chuyªn viªn- phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n Tæng C«ng ty S«ng §µ
- 2001-2003: Trëng ban Tµi chÝnh kÕ to¸n XÝ nghiÖp 12.6- C«ng ty S«ng §µ 12
- 2003-2007: KÕ to¸n trëng, ñy viªn H§QT C«ng ty may xuÊt khÈu S«ng §µ
- 2007-2008: Phã trëng Phßng kiªm Phô tr¸ch Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n C«ng
ty CP Chøng kho¸n B¶o ViÖt.
- 2009-nay: KÕ to¸n trëng C«ng ty Cæ phÇn §Çu t vµ th¬ng m¹i dÇu khÝ
S«ng §µ
Chøc vô c«ng t¸c hiÖn nay: ñy viªn BCH §¶ng bé, KÕ to¸n trëng C«ng ty Cæ
phÇn §Çu t vµ th¬ng m¹i dÇu khÝ S«ng §µ
Sè cæ phÇn do c¸ nh©n n¾m gi÷: 0 cæ phÇn
Sè cæ phÇn do ngêi cã liªn quan n¾m gi÷: 0 cæ phÇn
Hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt:
Kh«ng
QuyÒn lîi m©u thuÉn víi lîi Ých c«ng ty:
Kh«ng
2.1.5- Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ - ¤ng L¬ng V¨n Long
Ngµy th¸ng n¨m sinh: 20/3/1959
N¬i sinh:
H¶i Phóc, H¶i HËu, Nam §Þnh
Quèc tÞch:
ViÖt Nam
D©n téc:
Kinh
Quª qu¸n:
Liªn HiÖp, Hng Hµ, Th¸i B×nh
§Þa chØ thêng tró: tæ 11, phêng T©n Hßa, TP Hßa B×nh, tØnh Hßa B×nh
Tr×nh ®é chuyªn m«n: Cö nh©n kinh tÕ- Qu¶n trÞ kinh doanh
Qu¸ tr×nh c«ng t¸c:
- Tõ 8/1981-6/1994: C«ng t¸c t¹i xÝ nghiÖp c¬ khÝ- C«ng ty C«ng tr×nh ngÇmTæng C«ng ty S«ng §µ.
- 7/1994-10/1996: C«ng t¸c t¹i xëng söa ch÷a N¨ng lîng- C«ng ty Cæ phÇn xi
m¨ng S«ng §µ- Tæng C«ng ty S«ng §µ.
- 11/1996-6/2001: C«ng t¸c t¹i Phßng TCHC C«ng ty Cæ phÇn xi m¨ng S«ng
§µ- Tæng C«ng ty S«ng §µ.
- 7/2001-5/2011: Phã trëng Phßng TCHC C«ng ty Cæ phÇn xi m¨ng S«ng §µTæng C«ng ty S«ng §µ.
- 6/2011-11/2013 : Trëng Phßng TCHC trëng Phßng TCHC C«ng ty Cæ phÇn
xi m¨ng S«ng §µ- Tæng C«ng ty S«ng §µ.
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- 12/2013- nay: Qu¶n ®èc xëng NghiÒn xi -C«ng ty Cæ phÇn xi m¨ng S«ng §µTæng C«ng ty S«ng §µ.
Chøc vô c«ng t¸c hiÖn nay: Qu¶n ®èc xëng NghiÒn xi -C«ng ty Cæ phÇn xi
m¨ng S«ng §µ
Sè cæ phÇn do c¸ nh©n n¾m gi÷: 800 cæ phÇn
Sè cæ phÇn do ngêi cã liªn quan n¾m gi÷: 0 cæ phÇn
Hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt:
Kh«ng
QuyÒn lîi m©u thuÉn víi lîi Ých c«ng ty:
Kh«ng
2.1.6- Trëng Ban kiÓm so¸t - ¤ng NguyÔn Quang Ph¬ng
Ngµy th¸ng n¨m sinh: 01/12/1986
Quèc tÞch:
ViÖt Nam
D©n téc:
Kinh
Quª qu¸n:
Vò Phóc,Vò Th, Th¸i B×nh.
§Þa chØ thêng tró: sè 34 Yªn Ninh, Tróc B¹ch, Ba §×nh, Hµ Néi
Tr×nh ®é chuyªn m«n: Th¹c sü Qu¶n trÞ kinh doanh
Qu¸ tr×nh c«ng t¸c:
- Tõ 10/2008-10/2009: C«ng t¸c t¹i Ng©n hµng Qu©n §éi- Chi nh¸nh Hoµn
KiÕm.
- 11/2009-01/2012: C«ng t¸c t¹i Vô Qu¶n lý Ph¸t hµnh- ñy ban Chøng kho¸n
Nhµ níc ( SSC )
- Tõ 02/2012- nay: c«ng t¸c t¹i Ban Tµi chÝnh kÕ to¸n- Tæng C«ng ty S«ng §µ.
Chøc vô c«ng t¸c hiÖn nay: c«ng t¸c t¹i Ban Tµi chÝnh kÕ to¸n- Tæng C«ng ty
S«ng §µ.
Sè cæ phÇn do c¸ nh©n n¾m gi÷: 0 cæ phÇn
Sè cæ phÇn do ngêi cã liªn quan n¾m gi÷: 0 cæ phÇn
Hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt:
Kh«ng
QuyÒn lîi m©u thuÉn víi lîi Ých c«ng ty:
Kh«ng
2.1.7- Thµnh viªn Ban kiÓm so¸t - ¤ng NguyÔn V¨n Toµn
Ngµy th¸ng n¨m sinh: 08/02/1979
N¬i sinh:
Nam Hïng, Nam Trùc, Nam §Þnh
Quèc tÞch:
ViÖt Nam
D©n téc:
Kinh
Quª qu¸n:
Nam Hïng, Nam Trùc, Nam §Þnh
§Þa chØ thêng tró: tæ 10, phêng T©n Hßa, TP Hßa B×nh, tØnh Hßa B×nh.
Tr×nh ®é chuyªn m«n: Cö nh©n
Qu¸ tr×nh c«ng t¸c:
- Tõ 10/2001-5/2011: nh©n viªn phßng TCHC- C«ng ty Cæ phÇn xi m¨ng S«ng
§µ.
- 6/2011-11/2013: Phã trëng Phßng TCHC- C«ng ty Cæ phÇn xi m¨ng S«ng §µ.
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- Tõ 12/2013- nay: QuyÒn Trëng Phßng TCHC- C«ng ty Cæ phÇn xi m¨ng
S«ng §µ.
Chøc vô c«ng t¸c hiÖn nay: Trëng Phßng TCHC- C«ng ty Cæ phÇn xi m¨ng
S«ng §µ.
Sè cæ phÇn do c¸ nh©n n¾m gi÷: 500 cæ phÇn
Sè cæ phÇn do ngêi cã liªn quan n¾m gi÷: 0 cæ phÇn
Hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt:
Kh«ng
QuyÒn lîi m©u thuÉn víi lîi Ých c«ng ty:
Kh«ng
2.1.8- Thµnh viªn Ban kiÓm so¸t – Bµ NguyÔn ThÞ H¬ng
Ngµy th¸ng n¨m sinh: 04/03/1979
N¬i sinh:
An Thîng, Hoµi §øc, Hµ T©y
Quèc tÞch:
ViÖt Nam
D©n téc:
Kinh
Quª qu¸n:
An Thîng, Hoµi §øc, Hµ T©y
§Þa chØ thêng tró: tæ 13, phêng T©n ThÞnh, TP Hßa B×nh, tØnh Hßa B×nh.
Tr×nh ®é chuyªn m«n: Cö nh©n Qu¶n trÞ kinh doanh
Qu¸ tr×nh c«ng t¸c:
- Tõ 10/2002-2008: nh©n viªn phßng Kinh tÕ kÕ ho¹ch- C«ng ty Cæ phÇn xi
m¨ng S«ng §µ.
- 2009-10/2012: Phã trëng phßng Kinh tÕ kÕ ho¹ch- C«ng ty Cæ phÇn xi m¨ng
S«ng §µ.
- Tõ 11/2012- nay: QuyÒn Trëng Phßng KÕ ho¹ch- C«ng ty Cæ phÇn xi m¨ng
S«ng §µ.
Chøc vô c«ng t¸c hiÖn nay: Trëng Phßng TCHC- C«ng ty Cæ phÇn xi m¨ng
S«ng §µ.
Sè cæ phÇn do c¸ nh©n n¾m gi÷: 500 cæ phÇn
Sè cæ phÇn do ngêi cã liªn quan n¾m gi÷: 0 cæ phÇn
Hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt:
Kh«ng
QuyÒn lîi m©u thuÉn víi lîi Ých c«ng ty:
Kh«ng
2.1.9- .Gi¸m ®èc C«ng ty - ¤ng §µo Quang Dòng( Xem phÇn trªn)
2.1.10- Phã Gi¸m ®èc kiªm thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ - KiÒu Quang Thµnh
(xem phÇn trªn)
2.2- Nh÷ng thay ®æi trong Ban ®iÒu hµnh:
-

Thay ®æi thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ: cã ( theo NghÞ quyÕt sè 01/2013/NQ§HC§ cã hiÖu lùc tõ ngµy 25/4/2013).
- Thay ®æi Gi¸m ®èc (Tæng Gi¸m ®èc) ®iÒu hµnh trong n¨m: kh«ng
- Sè lîng c¸n bé, nh©n viªn ®Õn 31/12/2013: 104 ngêi
2.3- ChÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng:
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-

Trong n¨m 2013 lµ n¨m rÊt khã kh¨n ®èi víi C«ng ty, do c«ng viÖc kh«ng ®Òu,
kh«ng ®ñ nªn thu nhËp cña ngêi lao ®éng thÊp. §Õn cuèi n¨m 2013 tæng sè CB
CNV trong C«ng ty chØ cßn 104 ngêi do trong n¨m cã mét sè ngêi ®· ®Õn tuæi
nghØ hu vµ gÇn 10 ngêi xin chÊm døt Hîp ®ång lao ®éng. MÆc dï khã kh¨n
nhng C«ng ty ®¶m b¶o ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é víi ngêi lao ®éng.
- Thùc hiÖn ®ãng BHXH, BHYT ®Çy ®ñ cho 100% CBCNV cña C«ng ty
- Cö CBCNV ®i häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n.
- Bè trÝ, s¾p xÕp lao ®éng lµm viÖc theo ®óng ngµnh nghÒ, phï hîp víi søc khoÎ
cña ngêi lao ®éng.
- Tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ thÓ thao, vui ch¬i gi¶i trÝ, th¨m quan nghØ m¸t
t¹o nªn kh«ng khÝ vui t¬i trong ®¬n vÞ vµ lµm cho ngêi lao ®éng g¾n bã h¬n
víi ®¬n vÞ, h¨ng h¸i lµm viÖc.
3. T×nh h×nh thùc hiÖn c¸c dù ¸n:
3.1. C¸c kho¶n ®Çu t lín: Kh«ng cã kho¶n ®Çu t nµo.
3.2. C¸c C«ng ty liªn kÕt:
a. C«ng ty CP thñy ®iÖn NËm Mu:
1. Thùc hiÖn SXKD n¨m 2013 .
KÕ ho¹ch
Thùc hiÖn
Tû lÖ HT
Néi dung
§¬n vÞ
n¨m 2013
n¨m 2013
KH n¨m
Tæng gi¸ trÞ SXKD
tr. ®ång
160.000
137.630
86%
87%
Tæng doanh thu
tr. ®ång
143.454
125.120
Lîi nhuËn
tr. ®ång
25.000
22.729
91%
2.

KÕ ho¹ch SXKD n¨m 2014
Néi dung

Tæng gi¸ trÞ SXKD
Doanh thu
Lîi nhuËn

§¬n vÞ

Thùc hiÖn n¨m
2013

KÕ ho¹ch n¨m
2014

tr. ®ång
tr. ®ång
tr. ®ång

137.630
125.120
22.729

160.000
144.000
17.500

b. C«ng ty CP thñy ®iÖn Nµ L¬i:
T×nh h×nh thùc hiÖn SXKD n¨m 2013 .
KÕ ho¹ch
Néi dung
§¬n vÞ
n¨m 2013
Tæng gi¸ trÞ SXKD
tr. ®ång
43.319
Tæng doanh thu
tr. ®ång
39.381
Lîi nhuËn
tr. ®ång
10.718

Thùc hiÖn
n¨m 2013
56.844
51.879
17.540

Tû lÖ HT
KH n¨m
131,22%
131,73%
163,65%

c. C«ng ty CP S«ng §µ T©y §« (C«ng ty con cña C«ng ty NËm Mu): N¨m 2013
kh«ng cã ho¹t ®éng g×.
4. T×nh h×nh tµi chÝnh:
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4.1- T×nh h×nh tµi chÝnh:
ChØ tiªu

N¨m 2012

N¨m 2013

Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n

38.261.076.417

32.701.086.907

8,54

Doanh thu thuÇn

34.949.170.176

15.053.904.993

4,30

Lîi nhuËn tõ H§ SXKD

(3.935.698.383)

(5.623.505.28)

1,42

635.439.622

1.359.558.008

21,39

Lîi nhuËn tríc thuÕ

(3.300.258.761)

(4.263.947.230)

12,92

Lîi nhuËn sau thuÕ

(3.300.258.761)

(4.263.947.230)

12,92

Lîi nhuËn tõ H§ kh¸c

% t¨ng, gi¶m

4.2- C¸c chØ tiªu tµi chÝnh chñ yÕu:
N¨m
2012

N¨m
2013

- HÖ sè thanh to¸n ng¾n h¹n (TSL§/Nî ng¾n h¹n)

2,82

2,76

- HÖ sè thanh to¸n nhanh (TSL§-Hµng tån kho)/ Nî ng¾n h¹n

2,13

2,21

- HÖ sè Nî/ Tæng TS (%)

24%

24%

- HÖ sè Nî/ Vèn CSH (%)

31%

31%

- Vßng quay hµng tån kho (Gi¸ vèn hµng b¸n/HTK b.qu©n)

4,18

3,55

- Doanh thu thuÇn/Tæng Tµi s¶n

0,91

0,46

- HÖ sè lîi nhuËn sau thuÕ/Doanh thu thuÇn

(0,10)

(0,28)

- HÖ sè lîi nhuËn sau thuÕ/ Vèn CSH

(0,11)

(0,17)

- HÖ sè lîi nhuËn sau thuÕ/ Tæng Tµi s¶n

(0,09)

(0,13)

- HÖ sè lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng KD/ Doanh thu thuÇn

(0,11)

(0,37)

ChØ tiªu
1. ChØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n

2. ChØ tiªu vÒ c¬ cÊu vèn

3. ChØ tiªu n¨ng lùc ho¹t ®éng

4. ChØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng sinh lêi

5. C¬ cÊu cæ ®«ng, thay ®æi vèn ®Çu t cña chñ së h÷u:
a. Cæ phÇn:
- Tæng sè cæ phÇn ®ang lu hµnh:
1.887.600 cp.
- Sè lîng cæ phÇn chuyÓn nhîng tù do:
1.980.000 cp
- Sè lîng cæ phÇn bÞ h¹n chÕ chuyÓn nhîng: Kh«ng
b. C¬ cÊu cæ ®«ng: C¬ cÊu cæ ®«ng ®îc ph©n chia theo tiªu chÝ cæ ®«ng tæ chøc, cæ
®«ng c¸ nh©n, cæ ®«ng trong níc vµ cæ ®«ng níc ngoµi.
c. T×nh h×nh thay ®æi vèn ®Çu t cña chñ së h÷u: Kh«ng
d. Giao dÞch cæ phiÕu quü:
- Sè lîng cæ phiÕu quü hiÖn t¹i:
92.400 cæ phÇn.
- Giao dÞch:
Kh«ng.
e. C¸c chøng kho¸n kh¸c:
Kh«ng.
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III. B¸o c¸o vµ ®¸nh gi¸ cña Ban gi¸m ®èc:
1. §¸nh gi¸ kÕt quat ho¹t ®éng SXKD:
a. KÕt qu¶ H§ SXKD: (§· tr×nh bµy t¹i biÓu KQ H§ SXKD Môc 1-PhÇn II)
b. §¸nh gi¸ tæng qu¸t:
N¨m 2013 lµ mét n¨m C«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong s¶n xuÊt kinh
doanh. C¸c chØ tiªu vÒ s¶n lîng, tæng gi¸ trÞ SXKD, doanh thu, lîi nhuËn, thu nhËp
cña ngêi lao ®éng,... ®Òu kh«ng hoµn thµnh so víi kÕ ho¹ch ®Æt ra. §Æc biÖt chØ
tiªu lîi nhuËn kh«ng nh÷ng kh«ng ®¹t mµ cßn bÞ lç. Nguyªn nh©n kh¸ch quan chñ
yÕu lµ do trong n¨m 2013 thÞ trêng xi m¨ng ø ®äng nhiÒu, s¶n lîng tiªu thô gi¶m,
thÞ trêng nguyªn_nhiªn vËt liÖu ®Çu vµo t¨ng m¹nh nh gi¸ than, gi¸ ®iÖn, gi¸
x¨ng dÇu x¨ng dÇu vµ gi¸ c¸c lo¹i vËt t vËt liÖu kh¸c lµm cho gi¸ thµnh s¶n xuÊt xi
m¨ng t¨ng cao. C¸c kho¶n chi phÝ cè ®Þnh kh«ng gi¶m trong khi s¶n lîng SXKD
®¹t thÊp. MÆt kh¸c do tÝnh chÊt c¹nh tranh gay g¾t cña thÞ trêng cïng víi viÖc xuÊt
hiÖn hµng lo¹t s¶n phÈm xi m¨ng cïng lo¹i ®· c¹nh tranh gay g¾t víi s¶n phÈm cña
C«ng ty do vËy C«ng ty dï ®· t×m nhiÒu biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ nh»m h¹ gi¸
thµnh s¶n xuÊt, æn ®Þnh gi¸ b¸n nhng ®Çu thu vÉn kh«ng ®ñ ®Ó bï ®¾p chi phÝ do
t¨ng gi¸ nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo khiÕn cho C«ng ty ho¹t ®éng SXKD tiÕp tôc bÞ
thua lç. Nguyªn nh©n chñ quan nh: Cha më réng ®îc ngµnh nghÒ SXKD nªn
mäi chi phÝ ®Òu phô thuéc vµo s¶n lîng s¶n xuÊt vµ tiªu thô xi m¨ng; ChiÕn lîc
b¸n hµng chËm thay ®æi lªn lîng kh¸ch hµng ®Õn víi s¶n phÈm cña c«ng ty ngµy
cµng thu hÑp, c¸n bé tiªu thô cha n¨ng ®éng, cha b¸m s¸t thÞ trêng v× vËy lîng
tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty gi¶m; ViÖc s¶n xuÊt xi m¨ng cÇm chõng do tiªu thô
chËm, n¨ng suÊt thiÕt bÞ m¸y ®¹t thÊp dÉn ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt t¨ng; Trong s¶n xuÊt,
n¨ng suÊt thiÕt bÞ ®¹t thÊp, tiªu hao nguyªn nhiªn vËt liÖu, ®iÖn n¨ng lín.
2. T×nh h×nh tµi chÝnh:
a. T×nh h×nh tµi chÝnh: §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n:
Trong n¨m 2013, C«ng ty kh«ng ph¸t sinh thªm c¸c kho¶n nî xÊu, nî khã ®ßi nµo.
C¸c kho¶n nî khã ®ßi tõ c¸c n¨m tríc ®· ®îc trÝch lËp dù phßng ®Çy ®ñ theo quy
®Þnh, tuy nhiªn qua chØ tiªu:
- Doanh thu thuÇn/Tæng Tµi s¶n

0,91

0,46

Chóng ta nhËn thÊy r»ng hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n n¨m 2013 ®· bÞ gi¶m sót so víi
n¨m 2012. Trong n¨m 2012, cø mçi ®ång tµi s¶n th× t¹o ra cho C«ng ty 0,91 ®ång
doanh thu, trong khi ®ã n¨m 2013 cóa mçi ®ång tµi s¶n chÝ t¹o ra ®îc 0,46 ®ång
doanh thu. Bªn c¹nh ®ã vßng quay hµng tån kho còng bÞ gi¶m xuèng: tõ 4,18 vßng
n¨m 2012 xuèng cßn 3,55 vßng n¨m 2013, ®iÒu ®ã chøng tá hµng tån kho bÞ tån
®äng nhiÒu, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra tiªu thô chËm nªn hiÖu qu¶ sö dông vèn bÞ gi¶m.
b. T×nh h×nh nî ph¶i tr¶:
ChØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n

N¨m 2012

N¨m 2013

- HÖ sè thanh to¸n ng¾n h¹n (TSL§/Nî ng¾n h¹n)

2,82

2,76

- HÖ sè thanh to¸n nhanh (TSL§-Hµng tån kho)/ Nî ng¾n h¹n

2,13

2,21
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-

-

Qua c¸c chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty thÓ hiÖn lîi thÕ cña C«ng
ty trong viÖc ®¶m b¶o c¸c kho¶n thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n, kh¶ n¨ng
thanh to¸n nhanh, cã nghÜa lµ c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ ®Òu cã tµi s¶n ®¶m b¶o vµ
®îc ®¶m b¶o thanh to¸n khi ®Õn h¹n. TÝnh thanh kho¶n còng ®îc C«ng ty
qu¶n lý nh»m ®¶m b¶o møc phô tréi gi÷a c«ng nî ®Õn h¹n vµ tµi s¶n ®Õn h¹n
trong kú ë møc cã thÓ ®îc kiÓm so¸t víi sè vèn mµ C«ng ty tin r»ng cã thÓ t¹o
ra trong kú ®ã. ChÝnh s¸ch cña C«ng ty lµ thêng xuyªn theo dâi c¸c yªu cÇu vÒ
thanh kho¶n hiÖn t¹i vµ dù kiÕn trong t¬ng lai nh»m ®¶m b¶o C«ng ty duy tr×
®ñ møc dù phßng tiÒn mÆt, c¸c kho¶n vay vµ ®ñ vèn nh»m ®¸p øng c¸c quy ®Þnh
vÒ tÝnh thanh kho¶n ng¾n h¹n vµ dµi h¹n. Bªn c¹nh ®ã nhê sö dông chÝnh s¸ch
b¸n hµng linh ®éng, nªn viÖc thu tiÒn b¸n hµng ®îc thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt;
viÖc mua s¾m vµ dù tr÷ hµng hãa cho SXKD (hµng tån kho) kh¸ hîp lý nªn ®·
®¶m b¶o cho C«ng ty duy tr× vµ n©ng cao ®îc kh¶ n¨ng thanh to¸n. Kh¶ n¨ng
thanh to¸n nhanh n¨m 2013 ®· t¨ng 1,04 lÇn so víi n¨m 2012, cô thÓ: kh¶ n¨ng
thanh to¸n nhanh n¨m 2013 lµ 2,21 lÇn trong khi ®ã n¨m 2012 lµ 2,13 lÇn.
Qua c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh c¬ cÊu tµi s¶n, chóng ta cã thÓ nhËn thÊy trong tæng
sè tµi s¶n mµ C«ng ty ®ang n¾m gi÷ ®Õn 31/12/2013 lµ 24% (n¨m 2012 lµ 24%)
sè tµi s¶n ®îc h×nh thµnh tõ c¸c kho¶n nî (nî ng¾n h¹n), ®iÒu ®ã chøng tá tÝnh
tù chñ vÒ tµi chÝnh cña ®¬n vÞ kh«ng thay ®æi, kh«ng bÞ qu¸ phô thuéc vµo c¸c
kho¶n vay ng¾n h¹n vµ dµi h¹n.
ChØ tiªu vÒ c¬ cÊu vèn
- HÖ sè Nî/ Tæng TS (%)

24%

24%

- HÖ sè Nî/ Vèn CSH (%)

31%

31%

3. Nh÷ng c¶i tiÕn vÒ c¬ cÊu tæ chøc, chÝnh s¸ch, qu¶n lý:
Do ho¹t ®éng cña c«ng nghÖ nung Clanhke b»ng Lß ®øng ®· lçi thêi vµ l¹c hËu
tiªu tèn nhiÒu nguyªn, nhiªn vËt liÖu viÖc s¶n xuÊt nghiÒn xi m¨ng S«ng §µ tõ
Clanhke Lß ®øng ®· kh«ng cßn hiÖu qu¶. Trªn thÞ trêng xuÊt hiÖn nhiÒu lo¹i xi
m¨ng c«ng nghÖ lß quay trªn thÞ trêng truyÒn thèng cña C«ng ty do vËy SXKD cña
C«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n, thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ngh ty bÞ thu hÑp,
s¶n xuÊt kh«ng æn ®Þnh, ngêi lao ®éng kh«ng ®ñ viÖc lµm vµ C«ng ty ®· l©m vµo
t×nh tr¹ng SXKD bÞ thua lç. Gi¶i ph¸p mµ C«ng ty ®· thùc hiÖn ®ã lµ:
- Dõng ho¹t ®éng s¶n xuÊt nung Clanhke b»ng Lß ®øng, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh theo h×nh thøc lµ tr¹m nghiÒn, nguån Clanhke mua tõ c¸c nhµ m¸y xi
m¨ng lß quay kh¸c vÒ nghiÒn vµ ®ãng bao xi m¨ng S«ng §µ cung cÊp cho thÞ
trêng.
- S¾p xÕp l¹i c¬ cÊu tæ chøc gän nhÑ phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña C«ng ty, rµ
so¸t l¹i lùc lîng lao ®éng vµ chÊm døt hîp ®ång lao ®éng ®èi víi nh÷ng ngêi
kh«ng bè trÝ ®îc viÖc lµm, thùc hiÖn chi tr¶ chÕ ®é theo ®óng qui ®Þnh vµ theo
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biªn b¶n tháa thuËn gi÷a Ngêi sö dông lao ®éng vµ Ngêi lao ®éng, vËn ®éng
nh÷ng CBCNV gÇn ®ñ tuæi hu th× lµm thñ tôc ®Ó nghØ hu.
- Nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ trong s¶n xuÊt nghiÒn xi m¨ng ®Ó ®iÒu
chØnh gi¶m chi phÝ cña nguyªn liÖu chÝnh nh»m gi¶m chi phÝ gi¸ thµnh s¶n xuÊt.
- TËp trung nghiªn cøu sang lÜnh vùc kh¸c s¶n xuÊt vËt liÖu x©y nh s¶n xuÊt g¹ch
kh«ng nung xi m¨ng cèt liÖu theo ®Þnh híng cña ChÝnh phñ t¹i QuyÕt ®Þnh sè
567/2010/Q§-TTg ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 2010 cña Thñ tíng ChÝnh phñ qui
ho¹ch ph¸t triÓn vËt liÖu x©y dùng g¹ch kh«ng nung, Th«ng t sè 09/2012/TTBXD ngày 28/11/2012 cña BXD quy ®Þnh sö dông vËt liÖu x©y dùng kh«ng nung
trong c¸c c«ng tr×nh x©y dùng.
- Nghiªn cøu c¶i t¹o lß ®øng nung Clanhke thµnh lß nung v«i c«ng nghiÖp.
4. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn trong t¬ng lai: (§· tr×nh bµy t¹i môc 5- PhÇn I)
5. Gi¶i tr×nh cña Ban gi¸m ®èc ®èi víi ý kiÕn cña kiÓm to¸n:
Ban Gi¸m ®èc C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm lËp B¸o c¸o tµi chÝnh ph¶n ¸nh mét c¸ch
trung thùc vµ hîp lý t×nh h×nh tµi chÝnh còng nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vµ
t×nh h×nh lu chuyÓn tiÒn tÖ cña C«ng ty trong n¨m. Trong viÖc lËp B¸o c¸o tµi
chÝnh nµy, Ban Gi¸m ®èc ®îc yªu cÇu ph¶i:
 Lùa chän c¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n thÝch hîp vµ ¸p dông c¸c chÝnh s¸ch ®ã mét
c¸ch nhÊt qu¸n;
 §a ra c¸c ph¸n ®o¸n vµ íc tÝnh mét c¸ch hîp lý vµ thËn träng;
 Nªu râ c¸c nguyªn t¾c kÕ to¸n thÝch hîp cã ®îc tu©n thñ hay kh«ng, cã
nh÷ng ¸p dông sai lÖch träng yÕu cÇn ®îc c«ng bè vµ gi¶i thÝch trong b¸o
c¸o tµi chÝnh hay kh«ng;
 ThiÕt kÕ, thùc hiÖn vµ duy tr× hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé liªn quan tíi viÖc lËp
vµ tr×nh bµy hîp lý c¸c B¸o c¸o tµi chÝnh ®Ó B¸o c¸o tµi chÝnh kh«ng bÞ sai
sãt träng yÕu kÓ c¶ do gian lËn hoÆc bÞ lçi.
 LËp B¸o c¸o tµi chÝnh trªn c¬ së ho¹t ®éng liªn tôc trõ trêng hîp kh«ng thÓ
cho r»ng C«ng ty sÏ tiÕp tôc ho¹t ®éng kinh doanh.
Ban Gi¸m ®èc C«ng ty x¸c nhËn ®· tu©n thñ c¸c yªu cÇu nªu trªn trong viÖc lËp
B¸o c¸o tµi chÝnh.
Ban Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o r»ng sæ s¸ch kÕ to¸n ®îc ghi chÐp
mét c¸ch phï hîp ®Ó ph¶n ¸nh mét c¸ch hîp lý t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty ë
bÊt n¨m thêi ®iÓm nµo vµ ®¶m b¶o r»ng B¸o c¸o tµi chÝnh ®îc lËp phï hîp víi c¸c
ChuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam, ChÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam hiÖn hµnh vµ c¸c quy ®Þnh
ph¸p lý cã liªn quan kh¸c vÒ kÕ to¸n t¹i ViÖt Nam. Ban Gi¸m ®èc còng chÞu tr¸ch
nhiÖm ®¶m b¶o an toµn cho tµi s¶n cña C«ng ty vµ v× vËy thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p
thÝch hîp ®Ó ng¨n chÆn vµ ph¸t hiÖn c¸c hµnh vi gian lËn vµ sai ph¹m kh¸c.
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IV. §¸nh gi¸ cña Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ ho¹t ®éng cña C«ng
ty:
1. §¸nh gi¸ vÒ c¸c mÆt ho¹t ®éng SXKD trong n¨m 2013:
-Tæng gi¸ trÞ SXKD: TH 19.127 triÖu ®ång/KH 65.170 triÖu ®ång b»ng 29,35 %
-Doanh thu :
TH 17.479 triÖu ®ång/KH 59.036 triÖu ®ång b»ng 29.6%
-Nép NS nhµ níc: TH 580 triÖu ®ång/KH 3.886 triÖu ®ång b»ng
14,93 %
-Lîi nhuËn :
TH -4.263 triÖu ®ång/KH 1.767 triÖu ®ång b»ng -241,3 %
-TN b×nh qu©n:
TH 1,920 triÖu ®ång/KH 2,783 triÖu ®ång b»ng
69%
-§Çu t:
Trong n¨m kh«ng cã ®Çu t .
Nguyªn nh©n kh«ng ®¹t ®îc c¸c chØ tiªu vÒ s¶n lîng, c¸c chØ tiªu kinh tÕ
- Do gi¸ nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo liªn tôc t¨ng cao nh gi¸ ®iÖn, x¨ng dÇu, l¬ng
tèi thiÓu,.... cïng víi sù ho¹t ®éng cña c«ng nghÖ nung Cl¹nke b»ng Lß ®øng ®·
lçi thêi vµ l¹c hËu tiªu tèn nhiÒu nguyªn, nhiªn vËt liÖu vµ trªn thÞ trêng xuÊt
hiÖn nhiÒu lo¹i xi m¨ng c«ng nghÖ lß quay trªn thÞ trêng truyÒn thèng cña
C«ng ty do vËy SXKD cña C«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n, thÞ trêng tiªu thô s¶n
phÈm cña C«ng ty bÞ thu hÑp, s¶n xuÊt kh«ng æn ®Þnh, ngêi lao ®éng kh«ng ®ñ
viÖc lµm vµ C«ng ty ®· l©m vµo t×nh tr¹ng SXKD bÞ thua lç.
- Trong n¨m 2013 do tiÕp tôc k×m chÕ l¹m ph¸t vµ chÝnh s¸ch th¾t chÆt tiÒn tÖ, c¾t
gi¶m ®Çu t, c¸c dù ¸n ®ang x©y dùng bÞ dõng l¹i, nhiÒu ngµnh SX c«ng nghiÖp
kh¸c bÞ ®×nh trÖ, lµm cho søc mua trªn thÞ trêng xi m¨ng gi¶m. Do ®ã ®· ¶nh
hëng ®Õn c«ng t¸c s¶n xuÊt vµ tiªu thô xi m¨ng cña C«ng ty.
- Gi¸ vËt t, nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo t¨ng m¹nh nh :®iÖn n¨ng, x¨ng dÇu… lµm
t¨ng gi¸ thµnh s¶n xuÊt xi m¨ng.
- S¶n lîng s¶n xuÊt thÊp, l¬ng tèi thiÓu t¨ng nhng C«ng ty vÉn ph¶i chi tr¶
kho¶n tiÒn nép BHXH,BHYT,BHTN vµ trÝch vµo gi¸ thµnh.
- ThÞ trêng xuÊt hiÖn nhiÒu s¶n phÈm xi m¨ng c«ng nghÖ lß quay kh¸c nh: xi
m¨ng Trung S¬n cña nhµ m¸y xi m¨ng Xu©n mai Hßa b×nh; Xi m¨ng Nam S¬n
cña nhµ m¸y xi m¨ng Sµi s¬n ®îc x©y dùng t¹i khu vùc ®êng HCM; Xi m¨ng
Vikansai tõ Ninh B×nh ®a lªn; Xi m¨ng Duyªn Hµ tõ Ninh B×nh ®a lªn; Xi
m¨ng BØm S¬n; Xi m¨ng Mai S¬n tõ tØnh S¬n La ®a xuèng; Xi m¨ng Thanh Ba;
Xi m¨ng S«ng Thao; Xi m¨ng H÷u NghÞ.
- Gi¸ thµnh s¶n xuÊt xi m¨ng Lß ®øng cao h¬n gi¸ thµnh s¶n xuÊt xi m¨ng Lß
quay dÉn ®Õn søc c¹nh tranh kÐm, thÞ trêng bÞ thu hÑp, khèi lîng tiªu thô xi
m¨ng cña C«ng ty gi¶m do ®ã s¶n lîng s¶n xuÊt nghiÒn xi m¨ng gi¶m theo.
- C¸c s¶n phÈm trªn gi¸ b¸n b»ng hoÆc chªnh lÖch rÊt Ýt so víi gi¸ b¸n xi m¨ng
S«ng §µ v× thÕ viÖc c¹nh tranh thÞ trêng tiªu thô lµ rÊt khã kh¨n.
- VÒ chi phÝ BHXH,BHYTÕ,BHTN trÝch vµo gi¸ thµnh: S¶n lîng s¶n xuÊt thÊp,
thªm vµo ®ã møc l¬ng tèi thiÓu t¨ng C«ng ty ph¶i ®ãng BHXH,BHYT nhiÒu
h¬n.
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Chi phÝ tiÒn l¬ng : S¶n lîng ®¹t thÊp C«ng ty vÉn ph¶i chi tr¶ tiÒn l¬ng thêi
gian céng víi l¬ng s¶n phÈm cho CB CNV.
- Chi phÝ khÊu hao Tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng do s¶n lîng ®¹t thÊp.
- S¶n xuÊt cÇm chõng, n¨ng suÊt thiÕt bÞ thÊp dÉn ®Õn tiªu hao ®iÖn n¨ng lín.
2. §¸nh gi¸ vÒ ho¹t ®éng cña Ban gi¸m ®èc C«ng ty:
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chØ ®¹o viÖc s¶n xuÊt kinh doanh, Ban gi¸m ®èc ®· cè
g¾ng t×m mäi biÖn ph¸p, thay ®æi, c¶i tiÕn c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®Ó gi¶m chi phÝ, h¹
gi¸ thµnh s¶n phÈm, gi¶m gi¸ b¸n, t¨ng s¶n lîng tiªu thô kÕt qu¶ ®¹t ®îc thÊp.
Ngoµi nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan ®· nªu trªn, cßn do c¶ nguyªn nh©n chñ
quan, ®ã lµ:
- Cha më réng ®îc nghµnh nghÒ SXKD cña C«ng ty trong khi mäi chÝ phÝ phô
thuéc vµo s¶n lîng s¶n xuÊt vµ tiªu thô xi m¨ng.
- ChiÕn lîc b¸n hµng chËm thay ®æi lªn lîng kh¸ch hµng ®Õn víi s¶n phÈm cña
c«ng ty ngµy cµng thu hÑp, c¸n bé tiªu thô cha n¨ng ®éng, cha b¸m s¸t thÞ
trêng v× vËy lîng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty gi¶m. Cha quyÕt liÖt trong
c«ng t¸c chØ ®¹o thu håi vèn.
- ViÖc s¶n xuÊt xi m¨ng cÇm chõng do tiªu thô chËm, n¨ng suÊt thiÕt bÞ m¸y ®¹t
thÊp dÉn ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt t¨ng.
- Trong s¶n xuÊt n¨ng suÊt thiÕt bÞ ®¹t thÊp, tiªu hao nguyªn nhiªn vËt liÖu, ®iÖn
n¨ng lín.
3. C¸c kÕ ho¹ch, ®Þnh híng cña Héi ®ång qu¶n trÞ:
3.1- Môc tiªu, ®Þnh híng:
- S¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty lµ tr¹m nghiÒn xi m¨ng, nguån Clanh ke nhËp
tõ c¸c nhà m¸y xi m¨ng lß quay vïng l©n cËn vÒ nghiÒn vµ ®ãng bao xi m¨ng
S«ng §µ cung cÊp cho thÞ trêng .
- Nghiªn cøu ®Ó triÓn khai thùc hiÖn viÖc s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm g¹ch
kh«ng nung xi m¨ng cèt liÖu ®Ó cung cÊp cho thÞ trêng khu vùc tØnh Hßa b×nh
vµ c¸c vïng l©n cËn; C¶i t¹o lß ®øng nung clanhke thµnh lß nung v«i c«ng
nghiÖp xuÊt khÈu vµ cung cÊp cho ngµnh luyÖn thÐp, ngµnh s¶n xuÊt giÊy...,
- LÊy s¶n xuÊt kinh doanh xi m¨ng lµ ngµnh nghÒ chÝnh, lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ, chÊt
lîng s¶n phÈm, uy tÝn víi kh¸ch hµng lµm thíc ®o chñ yÕu cho sù ph¸t triÓn
bÒn v÷ng. Kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, tiÕt kiÖm chi phÝ trong
s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, ph¸t huy cao ®é mäi nguån lùc ®Ó n©ng cao
n¨ng lùc c¹nh tranh, n©ng cao uy tÝn vµ th¬ng hiÖu C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng
S«ng §µ, kh¼ng ®Þnh v÷ng ch¾c th¬ng hiÖu xi m¨ng S«ng §µ, gãp phÇn x©y
dùng Tæng c«ng ty S«ng §µ ph¸t triÓn bÒn v÷ng.
3.2- Gi¶i ph¸p thùc hiÖn:
a- Gi¶i ph¸p vÒ tæ chøc s¶n xuÊt, qu¶n lý vµ §iÒu hµnh:
 §èi víi c«ng t¸c s¶n xuÊt:
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Qu¶n lý chÊt lîng, kü thuËt: gi¸m s¸t kiÓm tra chÊt lîng, khèi lîng nguyªn
vËt liÖu ®Çu vµo, ph©n tÝch, khèng chÕ, ®iÒu chØnh æn ®Þnh cÊp phèi ®Çu vµo m¸y
nghiÒn xi m¨ng ®Ó ®¶m b¶o chÊt lîng xi m¨ng theo tiªu chuÈn qui ®Þnh, n©ng
cao n¨ng suÊt m¸y nghiÒn xi m¨ng ®¶m b¶o gi¶m tiªu hao nguyªn nhiªn vËt liÖu
s¶n xuÊt xi m¨ng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm.
Theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng gi¸ nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo phôc vô s¶n xuÊt xi
m¨ng tõ ®ã lùa chän ®èi t¸c cã gi¸ hîp lý víi chÊt lîng tèt nh»m tiÕt kiÖm
®îc chi phÝ nguyªn nhiªn vËt liÖu.
C¸c vÞ trÝ s¶n xuÊt thùc hiÖn vËn hµnh thiÕt bÞ d©y truyÒn theo ®óng quy tr×nh,
quy ph¹m, ph¸t huy tèi ®a n¨ng suÊt thiÕt bÞ m¸y vµ hiÖu qu¶ trong SXKD cña
C«ng ty.
T¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý c¸c kh©u nhËp nguyªn nhiªn vËt liÖu th«ng qua
c©n ®iÖn tö 80 tÊn .
Qu¶n lý thiÕt bÞ c¬ giíi: Hµng th¸ng, quý cã kÕ ho¹ch söa ch÷a cô thÓ. Dù tr÷
phô tïng thay thÕ ®¶m b¶o ®¸p øng kÞp thêi khi cã háng hãc x¶y ra.

 Qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh:
-

Bæ sung, söa ®æi quy chÕ qu¶n lý néi bé, chÕ ®é tiÒn l¬ng phï hîp víi Quy
®Þnh cña Ph¸p luËt, §iÒu lÖ C«ng ty, ®¶m b¶o ph¸t huy cao nhÊt søc s¸ng t¹o,
chñ ®éng cña tËp thÓ, c¸ nh©n trong ho¹t ®éng SXKD. Sö dông biÖn ph¸p ®ßn
bÈy kinh tÕ, kÕt hîp hµi hßa gi÷a lîi Ých Doanh nghiÖp vµ nhµ níc víi lîi Ých
cña CBCNV, cæ ®«ng vµ kh¸ch hµng.
- X©y dùng, rµ so¸t, söa ®æi, bæ sung vµ ban hµnh c¸c quy chÕ, quy ®Þnh ®¶m b¶o
c«ng t¸c ®iÒu hµnh, qu¶n lý SXKD cña C«ng ty theo ph¬ng ph¸p qu¶n lý ®iÒu
hµnh tiªn tiÕn, ph©n cÊp triÖt ®Ó, t¹o ra c¬ chÕ chñ ®éng, th«ng tho¸ng cho c¸c
lÜnh vùc s¶n xuÊt ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn cña C«ng ty, ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh
doanh hiÖu qu¶ vµ tÝch lòy vèn.
- T¨ng cêng c«ng t¸c Qu¶n trÞ doanh nghiÖp, nh»m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éngvµ
tiÕt kiÖm chi phÝ ë tÊt c¶ c¸c kh©u s¶n xuÊt ®Ó ®¶m b¶o t¨ng thu nhËp vµ thu hót
lùc lîng lao ®éng cã chuyªn m«n giái, tay nghÒ cao.
- Thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý, tr×nh ®é nghiÖp vô cho
C¸n bé vµ tay nghÒ cho c«ng nh©n. Thùc hiÖn viÖc quy ho¹ch C¸n bé, ®Æc biÖt lµ
C¸n bé l·nh ®¹o ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn cña C«ng ty.
b- Gi¶i ph¸p vÒ ph¸t triÓn nguån lùc con ngêi :
X©y dùng quy ho¹ch vµ ®µo t¹o båi dìng c¸n bé nguån ®Æc biÖt lµ lùc lîng
c¸n bé trÎ, ¸p dông nhiÒu h×nh thøc ®µo t¹o, chó träng h×nh thøc ®µo t¹o t¹i chç, kÕt
hîp viÖc bæ nhiÖm, ®Ò b¹t víi viÖc ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé. §µo t¹o båi dìng
tr×nh ®é, n¨ng lùc qu¶n lý, ®iÒu hµnh, chuyªn m«n nghiÖp vô kÕt hîp víi båi dìng
víi båi dìng n©ng cao tr×nh ®é lý luËn chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, t¸c phong l·nh ®¹o. Bæ
sung, söa ®æi tiªu chuÈn chøc danh c¸n bé, tiªu chuÈn chøc danh nghÒ theo híng
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tiªn tiÕn, chuyªn nghiÖp, kÕt hîp víi viÖc thùc hiÖn ®·i ngé theo nguyªn t¾c g¾n kÕt
gi÷a quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña mçi tËp thÓ, c¸ nh©n.
c- Gi¶i ph¸p vÒ ®Çu t ph¸t triÓn:
- §Çu t c¶i t¹o d©y truyÒn nghiÒn phèi liÖu thµnh d©y truyÒn nghiÒn xi m¨ng
c«ng suÊt 15 tÊn xi m¨ng/giê.
- §Çu t x©y dùng d©y truyÒn g¹ch kh«ng nung xi m¨ng cèt liÖu c«ng suÊt 10
triÖu viªn/n¨m.
- §Çu t c¶i t¹o lß ®øng nung Clanhke thµnh lß nung v«i c«ng nghiÖp phôc vô thÞ
trêng trong níc ®ã lµ v«i cho s¶n xuÊt g¹ch chng ¸p, v«i cho s¶n xuÊt thÐp,
mÝa ®êng,...S¶n phÈm v«i c«ng nghiÖp xuÊt khÈu sang thÞ trêng §µi Loan.
- Duy tr× ®Çu t tµi chÝnh vµo c¸c C«ng ty cæ phÇn Thñy ®iÖn Nµ L¬i, Thñy ®iÖn
NËm Mu.
d- C«ng t¸c kü thuËt - ChÊt lîng - ATL§ - VSMT:
- Tæ chøc SX hîp lý, nghiªn cøu c¶i tiÕn, thay thÕ c«ng nghÖ, thùc hiÖn c¸c biÖn
ph¸p n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt lîng s¶n phÈm cña c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt
trong C«ng ty. TiÕp tôc duy tr× hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng theo Tiªu chuÈn ISO
9001 - 2000, gi¸m s¸t vµ cã biÖn ph¸p xö lý ngay c¸c sù cè t¹i tõng c«ng ®o¹n
cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó gi¶m chi phÝ, kh«ng ®Ó s¶n phÈm kh«ng ®¶m b¶o chÊt
lîng, t¨ng cêng gi¸m s¸t viÖc sö dông mét c¸ch tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt
c¸c nguyªn liÖu ®Çu vµo trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt, gi÷ v÷ng th¬ng hiÖu xi
m¨ng S«ng §µ, g¹ch kh«ng nung xi m¨ng cèt liÖu trªn thÞ trêng.
- Thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÕt kiÖm chi phÝ, gi¶m gi¸ thµnh s¶n xuÊt nh: Nghiªn cøu
øng dông c¸c nguyªn liÖu phô gia ho¹t tÝnh kh¸c ®Ó gi¶m nguyªn liÖu
chÝnh(Clanhke), ®Ó cã gi¸ b¸n hîp lý nh»m t¨ng søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng.
- C¶i thiÖn m«i trêng ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp ®¶m b¶o an toµn
tuyÖt ®èi trong s¶n xuÊt; Hµng n¨m tæ chøc tèt kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú cho
CBCNV trong C«ng ty.
- Thùc hiÖn tèt chÕ ®é huÊn luyÖn hµng n¨m vÒ c«ng t¸c ATL§-BHL§ cho
CBCNV;
- Duy tr× vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho m¹ng líi an toµn vÖ sinh viªn ho¹t ®éng cã hiÖu
qu¶;
e- Gi¶i ph¸p vÒ ph¸t triÓn thÞ trêng:
§Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt vµ tiªu thô hÕt s¶n phÈm xi m¨ng theo kÕ ho¹ch hµng n¨m
th× c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ®ãng mét vai trß chñ ®¹o, do vËy ph¶i ®Èy m¹nh
c«ng t¸c tiªu thô b»ng c¸ch:
- Nghiªn cøu vµ ph©n tÝch thÞ trêng tõng khu vùc c¸c s¶n phÈm xi m¨ng ®Ó ®a
ra gi¸ b¸n xi m¨ng S«ng §µ phï hîp t¹i tõng thêi ®iÓm.
- X©y dùng chÝnh s¸ch b¸n hµng vµ hËu m·i sau b¸n hµng hîp lý nh»m gi÷ v÷ng
c¸c thÞ trêng tiªu thô hiÖn cã, më réng vµ ph¸t triÓn c¸c thÞ trêng tiÒm n¨ng
t¹i khu vùc Hoµ B×nh, Phó Thä, S¬n La, Hµ Néi... .
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T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch hµng ë c¸c kh©u bèc xÕp, vËn chuyÓn, thanh
to¸n, khuyÕn m¹i.
C¶i tiÕn mÉu m· vá bao xi m¨ng ®¶m b¶o t¬ng ®ång víi mÉu m· vá bao c¸c
s¶n phÈm xi m¨ng kh¸c.
S¶n xuÊt s¶n phÈm xi m¨ng PCB40 ®Ó tiÕp thÞ vµo hai tr¹m trén bª t«ng L©m
B×nh vµ tr¹m trén bª t«ng cña C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ-Th¨ng Long t¹i Tp.Hoµ
B×nh; s¶n xuÊt s¶n phÈm xi m¨ng PCB25 phôc vô x©y tr¸t.
Thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÕt kiÖm chi phÝ, gi¶m gi¸ thµnh s¶n xuÊt nh: Nghiªn cøu
øng dông c¸c nguyªn liÖu phô gia ho¹t tÝnh kh¸c ®Ó gi¶m nguyªn liÖu
chÝnh(Clanhke), ®Ó cã gi¸ b¸n hîp lý nh»m t¨ng søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng.
X©y dùng ch¬ng tr×nh khuyÕn m¹i hîp lý víi tõng giai ®o¹n.
Më réng mèi quan hÖ víi c¸c huyÖn trong tØnh nh»m ®a s¶n phÈm xi m¨ng
S«ng §µ vµo sö dông “ch¬ng tr×nh cøng hãa ®êng giao th«ng n«ng th«n”
C«ng ty sÏ th¬ng th¶o ký hîp ®ång tiªu thô s¶n phÈm víi c¸c ®èi t¸c cã chøc
n¨ng cung cÊp v«i cho thÞ trêng §µi loan cã trô së ë H¶i phßng theo ph¬ng
thøc c«ng ty b¸n hµng t¹i c¶ng xuÊt nhµ m¸y xi m¨ng S«ng §µ, vµ c¸c nhµ m¸y
s¶n xuÊt giÊy trong níc .....
Thùc hiÖn viÖc tiªu thô s¶n phÈm t¹i khu vùc tØnh Hßa B×nh; c¸c vïng l©n cËn
nh Hµ §«ng-Hµ Néi; Phó thä ; S¬n la theo ph¬ng thøc th«ng qua c¸c ®¹i lý,
cöa hµng tiªu thô xi m¨ng cña C«ng ty.

f- Gi¶i ph¸p phát triÓn nguån lùc tµi chÝnh:
-

-

T¨ng cêng c«ng t¸c thu håi c«ng nî, Kh«ng ®Ó nî d©y da vµ nî khã ®ßi.
X©y dùng chiÕn lîc huy ®éng vèn ®Ó ®¶m b¶o vèn cho ®Çu t vµ phôc vô s¶n
xuÊt kinh doanh. V× vËy C«ng ty më réng vµ quan hÖ tèt víi c¸c tæ chøc tÝn
dông.
X©y dùng vµ ¸p dông ®Þnh møc tiªu hao néi bé, X©y dùng vµ hiÖu chØnh c¸c
®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt néi bé cho phï hîp víi c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ t×nh
h×nh cô thÓ, nh»m h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm.

V. Qu¶n trÞ C«ng ty:
1. Héi ®ång qu¶n trÞ:
a. Thµnh viªn vµ c¬ cÊu Héi ®ång qu¶n trÞ: (§· tr×nh bµy t¹i Môc 2.1 - 2 - PhÇn 2)
b. C¸c tiÓu ban thuéc Héi ®ång qu¶n trÞ: Kh«ng cã.
c. Ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ:
 C¸c cuéc häp cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ:
Trong n¨m 2013 Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty ®· häp ®Þnh kú 04 phiªn, c¸c thµnh
viªn tham dù ®Çy ®ñ ®¹t 100% dù häp c¸c phiªn.
 Ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña H§QT ®èi víi Ban Gi¸m ®èc:
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Trong c¸c kú häp cña Héi ®ång qu¶n trÞ, c¨n cø vµo c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®îc
§¹i héi cæ ®«ng giao, Héi ®ång qu¶n trÞ ®· xem xÐt nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t vµ cha ®¹t,
tõ ®ã cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®iÒu chØnh phï hîp nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt cho
C«ng ty. Thµnh viªn H§QT chuyªn tr¸ch tham gia c¸c cuéc giao ban cña Ban Gi¸m
®èc ®Þnh kú hµng th¸ng còng nh c¸c cuéc häp ®ét xuÊt; viÖc gi¸m s¸t cña Héi
®ång qu¶n trÞ ®èi víi Ban gi¸m ®èc, c¸n bé qu¶n lý trong C«ng ty qua viÖc theo dâi,
kiÓm tra b¸o c¸o tµi chÝnh, b¸o c¸o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c b¸o c¸o
kh¸c nh»m ®¶m b¶o tÊt c¶ ho¹t ®éng cña C«ng ty tu©n thñ ®óng ph¸p luËt, ®óng
tinh thÇn cña NghÞ quyÕt §¹i héi cæ ®«ng.
 VÒ C«ng t¸c qu¶n lý C«ng ty:
§Ó qu¶n lý C«ng ty theo quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp, §iÒu lÖ C«ng ty. C¨n
cø c¸c tê tr×nh cña Gi¸m ®èc, Héi ®ång qu¶n trÞ ®· kÞp thêi xem xÐt gi¶i quyÕt, x©y
dùng c¸c nghÞ quyÕt vÒ c¸c vÊn ®Ò qu¶n lý s¶n xuÊt, ®Çu t theo thÈm quyÒn quy
®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp, §iÒu lÖ C«ng ty. Trªn c¬ së NghÞ quyÕt cña H§QT,
Héi ®ång qu¶n trÞ ®· ban hµnh c¸c quyÕt ®Þnh vÒ qu¶n lý ®iÒu hµnh C«ng ty.
Héi ®ång qu¶n trÞ ®· thùc hiÖn vµ duy tr× chÕ ®é häp ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt ®Ó kÞp
thêi gi¶i quyÕt, chØ ®¹o c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng SXKD theo §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t
®éng cña C«ng ty.
 C«ng t¸c tæ chøc vµ thùc hiÖn §iÒu lÖ:
-

-

-

-

Trong n¨m 2013 Héi ®ång qu¶n trÞ ®· häp 4 phiªn cã sù tham gia cña Ban kiÓm
so¸t, Ban gi¸m ®èc vµ mét sè Trëng phßng nghiÖp vô.
C¸c phiªn häp cña H§QT ®Òu cã c¸c biªn b¶n cuéc häp vµ ban hµnh nghÞ quyÕt
cña H§QT, c¸c uû viªn H§QT tham dù häp ký vµ ®îc lu gi÷ theo ®óng quy
®Þnh cña §iÒu lÖ C«ng ty.
Ban hµnh 06 NghÞ quyÕt theo h×nh thøc lÊy ý kiÕn b¨ng v¨n b¶n.
Héi ®ång qu¶n trÞ, th«ng qua th ký C«ng ty vµ ho¹t ®éng cña tõng Uû viªn ®·
quan hÖ mËt thiÕt, thêng xuyªn víi Gi¸m ®èc C«ng ty ®Ó n¾m b¾t t×nh h×nh s¶n
xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, trao ®æi ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh kÞp
thêi, c¸c NghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ ®Òu ®îc x©y dùng, th«ng qua theo
nguyªn t¾c quyÕt ®Þnh theo ®a sè, c¸c ý kiÕn kh¸c ®îc b¶o lu. Chñ tÞch H§QT
trªn c¬ së nghÞ quyÕt ký ban hµnh quyÕt ®Þnh ®Ó Gi¸m ®èc thùc hiÖn.
Héi ®ång qu¶n trÞ ®· kiÓm ®iÓm ch¬ng tr×nh c«ng t¸c cña tõng quý vµ x©y
dùng ch¬ng tr×nh c«ng t¸c cña quý sau còng nh c¶ n¨m nh»m ®¸nh gi¸ rót
kinh nghiÖm còng nh lµm c¬ së ®Ó triÓn khai thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh ®· ®Ò
ra ®¶m b¶o viÖc qu¶n lý chØ ®¹o vµ ®iÒu hµnh cã hiÖu qu¶.
Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty lu«n lu«n x©y dùng t×nh thÇn ®oµn kÕt nhÊt trÝ, ®¶m
b¶o d©n chñ, Ngoµi viÖc thùc hiÖn theo Quy chÕ ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n
trÞ ®· ®îc ban hµnh, nhng khi cã vÊn ®Ò lín th× ®Òu ®a ra bµn b¹c d©n chñ vµ
quyÕt ®Þnh tËp thÓ.
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d. Danh s¸ch c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ cã chøng chØ ®µo t¹o vÒ qu¶n trÞ
C«ng ty:
-

¤ng: §µo Quang Dòng
¤ng KiÒu Quang Thµnh

- Thµnh viªn H§QT kiªm Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh
-Thµnh viªn H§QT kiªm Phã Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh

2. Ban kiÓm so¸t:
a. Thµnh viªn vµ c¬ cÊu Ban kiÓm so¸t: (§· tr×nh bµy t¹i Môc 2.1 - 2 - PhÇn 2)
b. Ho¹t ®éng cña Ban kiÓm so¸t:
Thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô và quyÒn h¹n cña Ban kiÓm so¸t quy ®Þnh trong
§iÒu lÖ cña C«ng ty CP Xi m¨ng S«ng §µ & LuËt doanh nghiÖp níc C«ng hoµ x·
héi CN ViÖt Nam. Ban kiÓm so¸t c¨n cø vµo:
§iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty CP Xi m¨ng S«ng §µ.
KÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña Ban kiÓm So¸t ®· th«ng qua ®¹i héi ®ång cæ ®«ng n¨m
2013. Ban kiÓm so¸t ®· tiÕn hµnh kiÓm so¸t c«ng ty trªn c¸c mÆt sau:
KiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch SXKD 2013.
KiÓm tra viÖc thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ níc.
KiÓm tra viÖc thùc hiÖn nghÜa vô vµ quyÒn lîi ®èi víi ngêi Lao ®éng.
KiÓm tra b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2013.
KiÓm so¸t viÖc ban hµnh vµ thùc hiÖn c¸c NghÞ quyÕt, QuyÕt ®Þnh…. cña §¹i
héi ®ång cæ ®«ng, Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban Gi¸m ®èc C«ng ty.
 KÕt qu¶ kiÓm so¸t vÒ qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña H§QT, Ban Gi¸m
®èc:
-

-

N¨m 2013 Ban kiÓm so¸t tham gia c¸c cuéc häp H§QT C«ng ty, kiÓm tra t×nh
h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty n¨m 2013. KiÓm tra
b¸o c¸o tµi chÝnh, b¸o c¸o ho¹t ®éng SXKD n¨m 2013 vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c
liªn quan ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng SXKD cña §¬n vÞ, Ban
kiÓm so¸t nhËn xÐt:
Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty (Gåm 5 thµnh viªn). Trong ®ã: Chñ tÞch H§QT C«ng
ty lµm viÖc chuyªn tr¸ch, bèn thµnh viªn lµm viÖc kiªm nhiÖm. H§QT c«ng ty
®· ho¹t ®éng tÝch cùc víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm nh»m môc tiªu æn ®Þnh & ph¸t
triÓn c«ng ty, thÓ hiÖn: N¨m 2013 Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty ®· x©y dùng
ch¬ng tr×nh c«ng t¸c hµng quý, ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ cho tõng thµnh
viªn, duy tr× häp tËp chung ®Þnh kú hµng quý kiÓm ®iÓm t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ
ho¹ch SXKD cña C«ng ty. Trong n¨m Héi ®ång qu¶n trÞ ban hµnh nhiÒu NghÞ
quyÕt vµ quyÕt ®Þnh cã tÝnh thèng nhÊt cao cña c¸c thµnh viªn, ®ång thêi chØ
®¹o vµ gi¸m s¸t Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh thùc hiÖn c¸c NghÞ quyÕt, QuyÕt ®Þnh cña
®¹i héi cæ ®«ng, cña H§QT C«ng ty, mÆt kh¸c phª duyÖt kÞp thêi c¸c tê tr×nh
cña Gi¸m ®èc C«ng ty t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng ®iÒu hµnh SXKD
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-

-

cña C«ng ty. Tuy nhiªn viÖc b¸m s¸t & chØ ®¹o triÓn khai ®Çu t c¸c dù ¸n ®Çu
t cßn chËm vµ cha quyÕt liÖt.
Gi¸m ®èc vµ ngêi qu¶n lý C«ng ty ®· ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng SXKD cña
C«ng ty theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp vµ c¸c quy ®Þnh cña Ph¸p
luËt hiÖn hµnh. Thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô ®îc giao theo ®óng quy ®Þnh
cña ®iÒu lÖ c«ng ty vµ c¸c nghÞ quyÕt cña §¹i héi cæ ®«ng, cña H§QT c«ng ty.
N¨m 2013 mÆc dï Ban gi¸m ®èc C«ng ty ®· cè g¾ng kh¾c phôc nhiÒu khã kh¨n
®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch SXKD trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi cã nhiÒu biÕn ®éng
phøc t¹p, nh»m duy tr× æn ®Þnh s¶n xuÊt vµ kinh doanh còng nh b¶o ®¶m viÖc
lµm vµ thu nhËp cho c¸n bé CNV C«ng ty nhng cha mang l¹i hiÖu qu¶ cao,
dÉn ®Õn thu nhËp cña CB CNV cßn ë møc thÊp, kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty
cßn bÞ thua lç.

 KÕt qu¶ kiÓm so¸t vÒ hùc hiÖn c«ng t¸c KÕ to¸n, tµi chÝnh:
Thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n:
- §¬n vÞ ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt nam ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè
15/2006/Q§-C§KT ngµy 20/3/2006 & th«ng t 224/2009/TT-BTC ngµy
31/12/2009 cña Bé tµi chÝnh.
- ChÕ ®é kÕ to¸n vµ hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh ®îc lËp theo quyÕt ®Þnh sè
15/2006/Q§-C§KT vµ c¸c th«ng t híng dÉn 224/2009/TT-BTC cña bé tµi
chÝnh.
- ViÖc lËp, lu©n chuyÓn, sö dông vµ lu tr÷ chøng tõ kÕ to¸n ®¶m b¶o tÝnh hîp
ph¸p, hîp lý, hîp lÖ vµ ®óng biÓu mÉu theo quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn
hµnh. LËp b¸o c¸o ®óng tiÕn ®é quy ®Þnh.
- B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2013 ®· mêi c«ng ty kiÓm to¸n hîp danh KiÓm to¸n ViÖt
Nam Tæ chøc kiÓm to¸n.
T×nh h×nh tµi chÝnh n¨m 2013.
a/ VÒ kÕt qu¶ kinh doanh:
- Doanh thu:
17.479.862.753 ®ång, ®¹t 29,6% KH
Trong ®ã:D.thu ho¹t ®éng SXKD:
14.737.227.343 ®ång, ®¹t 25,26% KH
D.thu H§ tµi chÝnh & DT kh¸c 2.742.635.410 ®ång, ®¹t 391,80% KH
- Lîi nhuËn (lç):
- 4.263.947.230 ®ång.
Trong ®ã: Lç tõ H§SX Xi m¨ng:
-5.952.293.275 ®ång
Lîi nhuËn tõ H§TC & TNK:
1. 688.346.045 ®ång
b/ VÒ t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ níc:
- C¸c kho¶n ph¶i nép NSNN: 580.266.000 ®ång, ®¹t 14,93% KH
- C¸c kho¶n ®· nép NSNN:
410.577.267 ®ång.
c/ TiÒn l¬ng vµ thu nhËp cña CB CNV
- Tæng quü l¬ng thùc tr¶:
2.396.568.000 ®ång, ®¹t 52,75% KH
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- TiÒn l¬ng b×nh qu©n:
1.920.000 ®ång/ngêi/th¸ng
- Thu nhËp b×nh qu©n (c¶ tiÒn trÝch nép BHXH): 3.376.000 ®ång/ngêi/th¸ng
d/ VÒ tµi s¶n vµ nguån vèn cña C«ng ty:
- Tæng tµi s¶n cã ®Õn 31/12/2013:
32.701.086.907 ®ång
Trong ®ã:
Tµi s¶n ng¾n h¹n:
21.730.413.787 ®ång
Tµi s¶n dµi h¹n:
10.970.673.120 ®ång
- Tæng nguån vèn cã ®Õn 31/12/2013:
32.701.086.907 ®ång
Trong ®ã:
Vèn chñ së h÷u:
24.846.129.690 ®ång
Nî ph¶i tr¶:
7.854.957.217 ®ång
e/ VÒ tµi s¶n cè ®Þnh vµ khÊu hao TSC§ ®Õn thêi ®iÓm 31/12/2013
- Nguyªn gi¸ TSC§ :
78.147.573.811 ®ång.
- Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ:
76.800.355.236 ®ång.
- Gi¸ trÞ cßn l¹i:
1.347.218.575 ®ång.
* NhËn xÐt chung: Qua xem xÐt kiÓm tra mét sè b¸o c¸o cña C«ng ty, Ban kiÓm
so¸t cã mét sè nhËn xÐt nh sau:
-

-

C«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng SXKD cña C«ng ty n¨m 2013 thùc hiÖn
theo ®óng §iÒu lÖ ho¹t ®éng cña C«ng ty vµ c¸c NghÞ quyÕt, QuyÕt ®Þnh cña Héi
®ång qu¶n trÞ.
N¨m 2013 C«ng ty kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®· th«ng qua §¹i héi Cæ ®«ng
(ThÓ hiÖn ë c¸c chØ tiªu: KÕt qu¶ kinh doanh C«ng ty bÞ lç (-4.2 tû), thu nhËp
ngêi lao ®éng thÊp, Gi¸ trÞ SXKD thÊp chØ ®¹t 29,35%, c«ng nî cßn cao…..)

3. C¸c giao dÞch, thï lao vµ c¸c kho¶n lîi Ých cña H§QT, Ban Gi¸m ®èc vµ
Ban kiÓm so¸t:
a. L¬ng, thëng, thï lao, c¸c kho¶n lîi Ých:
218.647.523,®ång/n¨m.
Trong ®ã:
 L¬ng chi tr¶ cho Chñ tÞch H§QT:
¤ng: Ph¹m V¨n Cung – Chñ tÞch H§QT:
69.575.126,®ång/n¨m
 L¬ng chi tr¶ cho Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh:
¤ng: §µo Quang Dòng – Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh:
69.472.397,®ång/n¨m
 Thï lao chi tr¶ cho thµnh viªn H§QT:
¤ng: §µo Quang Dòng – Thµnh viªn H§QT:
12.000.000,®ång/n¨m
¤ng: KiÒu Quang Thµnh – Thµnh viªn H§QT:
12.000.000,®ång/n¨m
¤ng: NguyÔn Hång Phong –Thµnh viªn H§QT:
4.000.000,®ång/n¨m
¤ng: NguyÔn Phi Hïng –Thµnh viªn H§QT:
4.000.000,®ång/n¨m
¤ng: Ph¹m Trêng Tam- Thµnh viªn H§QT:
8.000.000,®ång/n¨m
¤ng: L¬ng V¨n Long- Thµnh viªn H§QT:
8.000.000,®ång/n¨m
 Thï lao chi tr¶ cho BKS:
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¤ng: NguyÔn Quang Ph¬ng –Trëng BKS:
8.000.000,®ång/n¨m
¤ng: NguyÔn V¨n Toµn –TV BKS:
5.600.000,®ång/n¨m
Bµ: NguyÔn ThÞ H¬ng – TV BKS
:
5.600.000,®ång/n¨m
Bµ: NguyÔn ThÞ Thñy –Nguyªn Trëng BKS:
4.000.000,®ång/n¨m
Bµ: NguyÔn ThÞ Kim Hßa – Nguyªn TV BKS:
2.800.000,®ång/n¨m
¤ng: Bïi Ngäc T×nh – Nguyªn TV BKS:
2.800.000,®ång/n¨m
 Thï lao chi tr¶ cho th ký H§QT:
¤ng: L¬ng V¨n Long – Th ký H§QT:
2.800.000,®ång/n¨m
b. Giao dÞch cæ phiÕu cña cæ ®«ng néi bé:
Kh«ng.
c. Hîp ®ång hoÆc giao dÞch víi cæ ®«ng néi bé:
Kh«ng.
d. ViÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n trÞ C«ng ty:
- §èi víi Héi ®ång qu¶n trÞ: (§· tr×nh bµy t¹i Môc 1 – PhÇn V)
- §èi víi Ban kiÓm so¸t:
(§· tr×nh bµy t¹i Môc 2 – PhÇn V)
VI. B¸o c¸o tµi chÝnh:
1. ý kiÕn kiÓm to¸n:
§îc tr×nh bµy t¹i “B¸o c¸o tµi chÝnh ®· ®îc kiÓm to¸n cho n¨m tµi chÝnh kÕt
thóc ngµy 31/12/2013” kÌm theo B¸o c¸o nµy.
2. B¸o c¸o tµi chÝnh ®îc kiÓm to¸n:

Số: 93 /2014/BCKT-BCTC/CPA VIETNAM
BÁO CÁO KIỂM TOÁN
Về Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà
Kính gửi:

Các Cổ đông
Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà (gọi
tắt là “Công ty”) được lập ngày 21/02/2014, từ trang 06 đến trang 25, bao gồm: Bảng cân đối kế
toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển
tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc
Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài
chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán (Doanh Nghiệp) Việt Nam hiện hành
và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách
nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và
trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

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

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ
Theo ước tính của Kiểm toán viên số dự phòng phải thu khó đòi tại ngày 31/12/2013 phải tăng
thêm là 1.154.885.146 đồng, nếu khoản dự phòng phải thu đòi được trích lập số lợi nhuận của năm
2013 giảm tương ứng.
Ý kiến
Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “ Cơ sở của ý kiến kiểm
toán ngoại trừ”,Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh
trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 cũng như kết quả hoạt
động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp
với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý
có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Lưu ý
Việc ghi nhận Vốn và Tài sản cố định vô hình là giá trị thương hiệu Sông Đà với số tiền
1.800.000.000 đồng có sự khác biệt so với quy định tại Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số
04 - Tài sản cố định vô hình.

Trương Văn Nghĩa (Đã ký)
Phó Tổng Giám đốc
Chứng chỉ Kiểm toán viên số: 1140/KTV

Trần Thị Hương Quỳnh(Đã ký)
Kiểm toán viên
Chứng chỉ Kiểm toán viên
1618/KTV

Thay mặt và đại diện
CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM - CPA VIETNAM
Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens International Limited
Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014
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MẪU B 01 - DN
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013
TÀI SẢN

MS TM

31/12/2013
VND

01/01/2013
VND

A

TÀI SẢN NGẮN HẠN
(100 = 110+120+130+140+150)

100

21.730.413.787

25.794.714.354

I.
1.

Tiền và các khoản tương đương tiền
Tiền

110
111

1.234.640.637
1.234.640.637

2.481.224.663
2.481.224.663

II.
1.
III.
1.
2.
5.
6.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
Đầu tư ngắn hạn
Các khoản phải thu ngắn hạn
Phải thu khách hàng
Trả trước cho người bán
Các khoản phải thu khác
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

120
121
130
131
132
135
139

3.021.525.466
3.021.525.466
12.686.494.119
10.803.606.105
525.545.357
2.796.185.231
(1.438.842.574)

4.022.108.799
4.022.108.799
12.409.834.038
10.715.834.293
1.140.992.614
1.991.849.705
(1.438.842.574)

IV.
1.
V.
1.
3.

Hàng tồn kho
Hàng tồn kho
Tài sản ngắn hạn khác
Chi phí trả trước ngắn hạn
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
Tài sản ngắn hạn khác
TÀI SẢN DÀI HẠN
(200 = 220+250+260)
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

140
141
150
151
154
158

4.334.666.539
4.334.666.539
453.087.026
30.800.000
149.952.283
272.334.743

6.270.819.900
6.270.819.900
610.726.954
122.850.000
149.952.283
337.924.671

200

10.970.673.120

12.466.362.063

219

-

-

Tài sản cố định
Tài sản cố định hữu hình
Nguyên giá
Giá trị hao mòn lũy kế
Tài sản cố định vô hình
Nguyên giá
Giá trị hao mòn lũy kế

220
221
222
223
227
228
229

2.307.218.575
1.347.218.575
78.147.573.811
(76.800.355.236)
960.000.000
1.800.000.000
(840.000.000)

3.276.852.736
2.226.852.736
78.501.687.190
(76.274.834.454)
1.050.000.000
1.800.000.000
(750.000.000)

4.
B

II.
1.

2.

6.1
6.2

6.3

6.4
6.5
6.6
6.7

6.8

6.9

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
Đầu tư dài hạn khác
1

250

8.518.000.000

8.518.000.000

258 6.10

8.518.000.000

8.518.000.000

V.
1.

260
261 6.11

145.454.545
145.454.545

671.509.327
671.509.327

32.701.086.907

38.261.076.417

Tài sản dài hạn khác
Chi phí trả trước dài hạn

TỔNG TÀI SẢN (270 = 100+200)

270
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MẪU B 01 - DN
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013
31/12/2013
VND

01/01/2013
VND

300

7.854.957.217

9.150.999.497

310
312
313
314 6.12
315
316 6.13

7.854.957.217
5.774.728.617
1.810.000
197.580.506
644.137.386
19.000.000

9.150.999.497
6.672.377.127
31.810.000
197.227.315
752.293.913
167.534.070

319 6.14

1.172.917.522

1.228.932.978

323
330

44.783.186
-

100.824.094
-

400

24.846.129.690

29.110.076.920

Vốn chủ sở hữu
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
4. Cổ phiếu quỹ
7. Quỹ đầu tư phát triển
8. Quỹ dự phòng tài chính
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

410
411
414
417
418
420

24.846.129.690
19.800.000.000
(1.366.318.570)
16.395.567.993
1.969.728.329
(11.952.848.062)

29.110.076.920
19.800.000.000
(1.366.318.570)
16.395.567.993
1.969.728.329
(7.688.900.832)

TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)

440

32.701.086.907

38.261.076.417

MS TM

NGUỒN VỐN
A

NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)

Nợ ngắn hạn
Phải trả người bán
Người mua trả tiền trước
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
Phải trả người lao động
Chi phí phải trả
Các khoản phải trả,
phải nộp ngắn hạn khác
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi
II. Nợ dài hạn
I.
2.
3.
4.
5.
6.
9.

B

VỐN CHỦ SỞ HỮU
(400 = 410)

I.

6.15
6.15
6.15
6.15
6.15

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu
1.

TM

Nợ khó đòi đã xử lý

Người lập biểu

31/12/2013
VND

01/01/2013
VND

946.109.602

946.109.602

Hòa Bình, ngày 21 tháng 2 năm 2014
Kế toán trưởng
Giám đốc

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

Hoàng Thị Nga

Vũ Tiến Hưng

Đào Quang Dũng
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MẪU B 02 - DN
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013
Năm 2013
VND

Năm 2012
VND

6.16

15.053.904.993
-

34.949.170.176
-

10

6.16

15.053.904.993

34.949.170.176

11

6.17

18.828.575.652

34.430.677.964

(3.774.670.659)

518.492.212

966.692.378
501.445.970
2.314.080.987

966.224.307
6.416.667
1.937.060.167
3.476.938.068

(5.623.505.238)

(3.935.698.383)

1.459.265.382
99.707.374
1.359.558.008

732.816.707
97.377.085
635.439.622

(4.263.947.230)

(3.300.258.761)

-

-

(4.263.947.230)

(3.300.258.761)

(2.259)

(1.748)

MS TM

CHỈ TIÊU
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

01

2. Các khoản giảm trừ
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp
3.
dịch vụ (10 = 01 - 02)
4. Giá vốn hàng bán
Lợi nhuận gộp về bán hàng
5.
và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)
6. Doanh thu hoạt động tài chính
7. Chi phí tài chính
Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Chi phí bán hàng
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp

02

20
21
22
23
24
25

Lợi nhuận thuần từ hoạt động
kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}
11. Thu nhập khác
12. Chi phí khác
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)
10.

31
32
40

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
(50 = 30+40)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành

6.21
6.21

50
51

Lợi nhuận sau thuế thu nhập
doanh nghiệp (60 = 50-51-52)

6.22

60

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Người lập biểu

6.19
6.20

30

14.

17.

6.18
6.18

70

6.23

Hòa Bình, ngày 21 tháng 2 năm 2014
Kế toán trưởng
Giám đốc

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

Hoàng Thị Nga

Vũ Tiến Hưng

Đào Quang Dũng
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MẪU B 03 - DN
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013
CHỈ TIÊU
I.
1.
2.
-

Năm 2013
VND

Năm 2012
VND

01

(4.263.947.230)

(3.300.258.761)

02
03
05
06
08

964.265.137
(966.692.378)
-

1.064.388.336
(1.393.080.688)
6.416.667

(4.266.374.471)

(3.622.534.446)

MS

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh:
Lợi nhuận trước thuế
Điều chỉnh cho các khoản:
Khấu hao tài sản cố định
Các khoản dự phòng
Lãi/Lỗ từ hoạt động đầu tư
Chi phí lãi vay
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước
những thay đổi vốn lưu động
Tăng/Giảm các khoản phải thu
Tăng/Giảm hàng tồn kho
Tăng/Giảm các khoản phải trả
Tăng/Giảm chi phí trả trước
Tiền lãi vay đã trả

- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư:

09
10
11
12
13
16
20

(211.070.153)
1.936.153.361
(1.234.632.348)
618.104.782
(56.040.908)
(3.213.859.737)

257.728.985
3.937.248.011
(4.480.387.503)
1.246.641.319
(6.416.667)
(141.718.182)
(2.809.438.483)

- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ
- Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ
của đơn vị khác
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ
của đơn vị khác
- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia

22
23

-

340.901.236

-

(1.522.108.799)

24

1.000.583.333

3.000.000.000

27
30

966.692.378
1.967.275.711

1.491.224.307
3.310.016.744

33
34
40
50
60
70

(1.246.584.026)
2.481.224.663

2.000.000.000
(2.000.000.000)
500.578.261
1.980.646.402

1.234.640.637

2.481.224.663

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính:
- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
- Tiền chi trả nợ gốc vay
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ

Hòa Bình, ngày 21 tháng 2 năm 2014
Giám đốc

Người lập biểu

Kế toán trưởng

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

Hoàng Thị Nga

Vũ Tiến Hưng

Đào Quang Dũng

34

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ
Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1.

MẪU B 09 - DN

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

1.1 Hình thức sở hữu vốn
Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà (gọi tắt là “Công ty”) được thành lập theo Quyết định số 1461/QĐBXD ngày 01/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trên cơ sở chuyển đổi bộ phận doanh nghiệp Nhà
nước là Nhà máy Xi măng Sông Đà - Công ty Sông Đà 12 thuộc Tổng Công ty Sông Đà.
Công ty tổ chức và hoạt động theo luật doanh nghiệp với Điều lệ tổ chức hoạt động đã được Đại hội
cổ đông thông qua ngày 23/11/2002.
Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số
2503000009, đăng ký lần đầu ngày 29/11/2002, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 19/5/2003, đăng ký
thay đổi lần thứ 3 ngày 26/7/2006, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 11/10/2007.

Theo đăng ký kinh doanh số 2503000009, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 11/10/2007, vốn điều lệ
của Công ty là 19.800.000.000 đồng. Các cổ đông sáng lập của Công ty bao gồm:
Tên cổ đông

Địa chỉ trụ sở chính hoặc hộ khẩu thường trú

Tổng Công ty Sông Đà
Ông Đào Quang Dũng
Ông Phạm Văn Cung
Ông Kiều Quang Thành

G10, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Số 65, Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Tổ 14, Phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa
Bình

Sở hữu vốn:
Cổ đông
Vốn Nhà nước
Các cổ đông khác

Số cổ phần

VND

Tỷ lệ sở hữu

751.700

7.517.000.000

38%

1.228.300

12.283.000.000

62%

1.2 Ngành nghề kinh doanh và hoạt động kinh doanh chính
Công ty đăng ký hoạt động trong các lĩnh vực sau:
-

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;

-

Khai thác khác (khai thác tận thu nguyên liệu sản xuất xi măng);

-

Sản xuất bao bì bằng giấy (vỏ bao xi măng);

-

Sản xuất xi măng;

-

Xây dựng nhà các loại;

-

Xây dựng các công trình kỹ thuật khác (Công nghiệp “vỏ bao che”);

-

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;

-

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;

-

Vận tải hàng hóa đường bộ;
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Hoạt động dịch vụ tài chính khác: (Nhận ủy thác đầu tư của các tổ chức và cá nhân);

Hoạt động chính trong năm của Công ty là sản xuất, kinh doanh xi măng và vận chuyển hàng hóa.
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CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ NĂM TÀI CHÍNH
Cơ sở lập Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và
phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và
các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Năm tài chính
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12.
3.

CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG
Chế độ và Chuẩn mực kế toán áp dụng
Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số
15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006, Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12
năm 2009 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các Chuẩn mực kế
toán Việt Nam có liên quan do Bộ Tài chính ban hành.

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
Ban Giám đốc Công ty đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế
toán doanh nghiệp Việt Nam đã được ban hành có hiệu lực liên quan đến việc lập và trình bày Báo
cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Hình thức kế toán áp dụng
Công ty sử dụng hình thức kế toán Nhật ký chung.
4.

ÁP DỤNG HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN MỚI

Hướng dẫn mới về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
Ngày 25 tháng 4 năm 2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2013/TT-BTC (“Thông tư 45”)
hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Thông tư này thay thế Thông tư
số 203/2009/TT-BTC (“Thông tư 203”) ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế
độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Thông tư 45 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10
tháng 6 năm 2013 và áp dụng cho năm tài chính 2013 trở đi. Ban Giám đốc đánh giá Thông tư 45
không có ảnh hưởng trọng yếu đến Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày
31/12/2013.

Hướng dẫn mới về trích lập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp
Ngày 28 tháng 6 năm 2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 89/2013/TT-BTC (“Thông tư 89”)
sửa đổi, bổ sung Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng
dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư
tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp.
Thông tư 89 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2013. Ban Giám đốc đánh giá Thông tư
89 không có ảnh hưởng trọng yếu đến Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày
31/12/2013.
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CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG
Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Công ty áp dụng trong việc lập Báo cáo tài
chính:
Ước tính kế toán
Việc lập Báo cáo tài chính tuân thủ theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán
doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình
bày Báo cáo tài chính yêu cầu Ban Giám đốc phải có những ước tính và giả định ảnh hưởng
đến số liệu báo cáo về công nợ, tài sản và việc trình bày các khoản công nợ và tài sản tiềm
tàng tại ngày lập Báo cáo tài chính cũng như các số liệu báo cáo về doanh thu và chi phí
trong suốt năm tài chính (kỳ hoạt động). Kết quả hoạt động kinh doanh thực tế có thể khác
với các ước tính, giả định đặt ra.
Công cụ tài chính
Ghi nhận ban đầu
Tài sản tài chính
Tại ngày ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính được ghi nhận theo giá gốc cộng các chi phí giao dịch có
liên quan trực tiếp đến việc mua sắm tài sản tài chính đó.
Tài sản tài chính của Công ty bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn và
các khoản phải thu khác.
Công nợ tài chính
Tại ngày ghi nhận ban đầu, công nợ tài chính được ghi nhận theo giá gốc trừ đi các chi phí giao dịch
có liên quan trực tiếp đến việc phát hành công nợ tài chính đó.
Công nợ tài chính của Công ty bao gồm các khoản phải trả khách hàng và phải trả khác, các khoản
nợ, các khoản vay.
Đánh giá lại sau lần ghi nhận ban đầu
Hiện tại, chưa có quy định về đánh giá lại công cụ tài chính sau ghi nhận ban đầu.

Tiền và các khoản tương đương tiền
Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản ký cược,
ký quỹ, các khoản đầu tư ngắn hạn hoặc các khoản đầu tư có khả năng thanh khoản cao dễ
dàng chuyển đổi thành tiền và ít có rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị chuyển đổi của
các khoản này.
Các khoản phải thu và dự phòng phải thu khó đòi
Các khoản phải thu của khách hàng và các khoản phải thu khác được phản ánh theo giá trị
ghi nhận ban đầu trừ đi dự phòng phải thu khó đòi.
Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ
sáu tháng trở lên, hoặc các khoản thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh
lý, phá sản hay các khó khăn tương tự.
Hàng tồn kho
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Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc, trong trường hợp giá gốc hàng tồn kho cao
hơn giá trị thuần có thể thực hiện được thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được.
Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và
chi phí sản xuất chung, nếu có, để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá
trị thuần có thể thực hiện được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành
cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh.

5.

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính giá theo
phương pháp bình quân gia quyền.
CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (Tiếp theo)
Tài sản cố định hữu hình và hao mòn
Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn luỹ kế. Nguyên
giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí liên quan khác liên quan
trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Tài sản cố định hữu hình được
khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Thời gian
khấu hao như sau:
Nhóm tài sản
Năm 2013
Thời gian khấu hao (năm)
Nhà xưởng, vật kiến trúc
Máy móc, thiết bị
Phương tiện vận tải
Dụng cụ quản lý

10
10
10
03 - 10

Tài sản cố định vô hình
Nguyên giá tài sản cố định vô hình của Công ty là giá trị thương hiệu của Tổng Công ty Sông
Đà, được xác định theo Quyết định số 294/TCT/HĐQT ngày 25/5/2004 của Hội đồng Quản
trị Tổng Công ty Sông Đà, Nghị quyết số 03/ĐHCĐ ngày 19/5/2005 của Đại hội cổ đông
thường niên năm 2005 về việc tăng vốn điều lệ Công ty bằng giá trị thương hiệu Sông Đà và
Quyết định số 85/CT/HĐQT ngày 22/5/2005 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi
măng Sông Đà.
Tài sản cố định vô hình nêu trên được trình bày theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế
và tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng với thời gian sử dụng ước tính là 20 năm.
Ghi nhận doanh thu
Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch hàng hoá được xác định một cách đáng tin
cậy và Công ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này. Doanh thu bán
hàng được ghi nhận khi giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho người mua.
Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền
gửi và lãi suất áp dụng.
Thuế
Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập
hoãn lại. Các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt
động kinh doanh trừ trường hợp có các khoản thuế thu nhập liên quan đến các khoản mục được
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ghi nhận thẳng vốn chủ sở hữu và các khoản thuế thu nhập này cũng được ghi nhận thẳng vào
vốn chủ sở hữu.
Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm và
thuế suất thuế thu nhập có hiệu lực tại ngày lập Báo cáo tài chính là 25%. Thu nhập chịu thuế
được xác định căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này
thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tuỳ
thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.
Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.
Lãi cơ bản trên cổ phiếu
Lãi cơ bản trên cổ phiếu đối với các cổ phiếu phổ thông được tính bằng cách chia lợi nhuận hoặc lỗ
thuộc về cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông cho số lượng bình quân gia quyền cổ phiếu phổ thông
lưu hành trong năm.

5.

CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (Tiếp theo)
Các bên liên quan

6.

Được coi là các bên liên quan là các doanh nghiệp kể cả Công ty Mẹ, các công ty con của
Công ty Mẹ, các cá nhân trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian có quyền
kiểm soát công ty hoặc chịu sự kiểm soát chung với Công ty. Các bên liên kết, các cá nhân
nào trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết của Công ty mà có ảnh hưởng đáng kể đối
với Công ty. Những chức trách quản lý chủ chốt như Giám đốc, viên chức của Công ty,
những thành viên thân cận trong gia đình của những cá nhân hoặc các bên liên kết này hoặc
những công ty liên kết với các cá nhân này cũng được coi là bên liên quan.
THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC CHỈ TIÊU TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI
KẾ TOÁN, BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.

6.1 Tiền và các khoản tương đương tiền
31/12/2013
VND

01/01/2013
VND

548.602.023
686.038.614

479.043.648
2.002.181.015

1.234.640.637

2.481.224.663

31/12/2013
VND

01/01/2013
VND

Tiền gửi có kỳ hạn

3.021.525.466

4.022.108.799

Tổng

3.021.525.466

4.022.108.799

Tiền mặt
Tiền gửi ngân hàng
Tổng

6.2 Đầu tư ngắn hạn

6.3 Các khoản phải thu ngắn hạn khác
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31/12/2013
VND

01/01/2013
VND

Phải thu khác
Cổ tức thủy điện Nậm Mu
Cổ tức thủy điện Nà Lơi
Công ty Simco Sông Đà
Tiền BHXH, BHYT phải thu của nhân viên
Tiền BHTN phải thu của nhân viên
Lãi tiền gửi và cổ tức đầu tư chứng khoán
Tiền vật tư phải thu của lái xe
Phải thu Cty CP ĐT PT KCN Hải Hà (*)
Công ty Công nghiệp Sản xuất Gạch siêu nhẹ
Nguyễn Công Thưởng - xưởng Chẹ
Các khoản phải thu khác

2.796.185.231
750.000.000
84.240.000
7.836.188
141.874.285
3.581.195
550.000.000
1.176.912.972
81.740.591

1.991.849.705
21.673.407
9.371.997
9.621.630
141.874.285
550.000.000
12.371.748
1.176.912.972
70.023.666

Tổng

2.796.185.231

1.991.849.705

(*) Khoản tiền Tập đoàn Sông Đà (nay là Tổng Công ty Sông Đà) nhận uỷ thác đầu tư của
Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà để tham gia góp vốn điều lệ đợt 1vào Công ty CP Đầu tư
Phát triển KCN Hải Hà theo Công văn số 195/TCT-TCKT ngày 20/02/2008.

6.4 Hàng tồn kho
31/12/2013
VND

01/01/2013
VND

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

2.636.036.583
55.547.159
1.612.995.916
30.086.881
-

3.643.186.869
40.165.527
2.499.439.872
16.173.996
71.853.636

Tổng

4.334.666.539

6.270.819.900

Năm 2013
VND

Năm 2012
VND

122.850.000
300.800.000
392.850.000
30.800.000

366.491.319
125.400.000
369.041.319
122.850.000

Chi tiết theo khoản mục phí

31/12/2013
VND

01/01/2013
VND

Chi phí vật tư phục vụ sản xuất chờ phân bổ

30.800.000

122.850.000

Tổng

30.800.000

122.850.000

6.5 Chi phí trả trước ngắn hạn

Tại ngày đầu năm
Tăng trong năm
Đã kết chuyển chi phí
Tại ngày cuối năm

6.6 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
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31/12/2013
VND

01/01/2013
VND

Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa

149.952.283

149.952.283

Tổng

149.952.283

149.952.283

31/12/2013
VND

01/01/2013
VND

Tạm ứng

272.334.743

337.924.671

Tổng

272.334.743

337.924.671

6.7 Tài sản ngắn hạn khác
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6.8 Tài sản cố định hữu hình
Đơn vị tính: VND
Phương tiện vận tải

Thiết bị
dụng cụ quản lý

Tổng

30.975.090.833

4.025.954.306

1.478.273.857

78.501.687.190

-

-

-

-

-

23.710.393
23.710.393

125.164.720
125.164.720

-

205.238.266
205.238.266

354.113.379
354.113.379

41.998.657.801

30.849.926.113

4.025.954.306

1.273.035.591

78.147.573.811

41.694.987.476

30.620.685.275

3.223.006.821

736.154.882

76.274.834.454

Tăng trong năm
Khấu hao trong năm

83.586.564
83.586.564

254.475.111
254.475.111

371.462.859
371.462.859

164.740.603
164.740.603

874.265.137
874.265.137

Giảm trong năm
Thanh lý, nhượng bán

23.710.393
23.710.393

119.795.696
119.795.696

-

205.238.266
205.238.266

348.744.355
348.744.355

Tại ngày 31/12

41.754.863.647

30.755.364.690

3.594.469.680

695.657.219

76.800.355.236

Giá trị còn lại
Tại ngày 01/01

327.380.718

354.405.558

802.947.485

742.118.975

2.226.852.736

Tại ngày 31/12

243.794.154

94.561.423

431.484.626

577.378.372

1.347.218.575

Năm 2013
Nguyên giá
Tại ngày 01/01
Tăng trong năm
Giảm trong năm
Phân loại lại thành CCDC
Tại ngày 31/12

Nhà cửa,
vật kiến trúc

Máy móc thiết bị

42.022.368.194

Giá trị hao mòn lũy kế
Tại ngày 01/01

Nguyên giá tài sản cố định hết khấu hao vẫn còn sử dụng tại 31/12/2013 là 70.129.846.300 đồng.
6.9 Tài sản cố định vô hình
Tài sản cố định vô hình là giá trị thương hiệu Sông Đà, được ghi nhận này căn cứ theo Quyết định số 294/TCT/HĐQT ngày 25/05/2004 của Hội
đồng Quản trị Tổng Công ty Sông Đà, Nghị quyết số 03/ĐHCĐ ngày 19/05/2005 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2005 và Quyết định số
85/CT/HĐQT ngày 22/05/2005 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà. Tài sản được khấu hao theo phương pháp đường thẳng
trong vòng 20 năm.
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6.10Đầu tư dài hạn khác
Tại ngày 31/12/2013

Tại ngày 01/01/2013

Cổ phiếu

Giá trị (VND)

Cổ phiếu

Giá trị (VND)

Công ty CP Thủy điện Nậm Mu
Công ty CP Sông Đà Tây Đô

46.800
750.000
100.000

468.000.000
7.050.000.000
1.000.000.000

46.800
750.000
100.000

468.000.000
7.050.000.000
1.000.000.000

Tổng

896.800

8.518.000.000

896.800

8.518.000.000

Công ty CP Thủy điện Nà Lơi

Các khoản đầu tư cổ phần với vốn đầu tư dưới 10%. Công ty đã nhận được đầy đủ đăng ký
lưu ký và sổ cổ đông.
6.11Chi phí trả trước dài hạn
Năm 2013
VND

Năm 2012
VND

Tại ngày đầu năm
Tăng trong năm
Đã kết chuyển chi phí

671.509.327
145.454.545
671.509.327

1.674.509.327
1.003.000.000

Tại ngày cuối năm

145.454.545

671.509.327

31/12/2013
VND

01/01/2013
VND

Đề án cải tạo, phục hồi môi trường xưởng đá Chẹ
Chi phí cải tạo và lắp đặt hệ thống lọc bụi khói lò

145.454.545
-

671.509.327

Tổng

145.454.545

671.509.327

31/12/2013
VND

01/01/2013
VND

73.956.421
343.280
33.130.338
90.150.467

46.056.897
343.280
40.533.071
110.294.067
-

197.580.506

197.227.315

31/12/2013
VND

01/01/2013
VND

Trích trước chi phí tiêu thụ xi măng
Trích trước chi phí khuyến mại

19.000.000

33.277.468
134.256.602

Tổng

19.000.000

167.534.070

Chi tiết theo khoản mục phí

6.12Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Thuế giá trị gia tăng
Thuế thu nhập cá nhân
Thuế tài nguyên
Các loại thuế khác
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
Tổng

6.13Chi phí phải trả
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6.14Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác

Kinh phí công đoàn
Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp
Kinh phí hoạt động Đảng
Các khoản phải trả, phải nộp khác
Cổ tức phải trả
Các quỹ Sông Đà
Tiền lương phải trả Cán bộ Công nhân viên
Bảo lãnh dự thầu
Tiền ốm đau, thai sản BHXH cấp
Ngô Thái Cơ - Tổ gia công vỏ bao
Lương CBCNV Xưởng gỗ
Phải trả, phải nộp khác
Tổng

31/12/2013
VND

01/01/2013
VND

97.582.885
633.975.206
2.867.109
438.492.322
25.687.165
29.210.693
167.797.180
13.478.748
202.318.536

185.471.840
271.340.267
772.120.871
26.017.165
56.062.711
77.147.579
10.500.000
22.039.262
177.994.860
215.260.602
187.098.692

1.172.917.522

1.228.932.978

6.15Vốn chủ sở hữu
Chi tiết Vốn chủ sở hữu

Vốn của Nhà nước
Vốn của cổ đông khác

31/12/2013
VND
7.517.000.000
12.283.000.000

01/01/2013
VND
7.517.000.000
12.283.000.000

Tổng

19.800.000.000

19.800.000.000

Năm 2013
VND

Năm 2012
VND

19.800.000.000
19.800.000.000
-

19.800.000.000
19.800.000.000
-

Năm 2013
(cổ phiếu)

Năm 2012
(cổ phiếu)

1.887.600

1.887.600

10.000

10.000

Giao dịch về vốn với chủ sở hữu
và chia cổ tức phân phối lợi nhuận
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
Vốn góp tại ngày đầu năm
Vốn góp tăng trong năm
Vốn góp giảm trong năm
Vốn góp tại ngày cuối năm
Cổ tức đã chia
Cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VND/CP)
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6.15Vốn chủ sở hữu (Tiếp theo)
Biến động của vốn chủ sở hữu
Đơn vị tính: VND

Tại 01/01/2012

Vốn đầu tư
của chủ sở hữu

Cổ phiếu quỹ

Quỹ dự phòng
tài chính

Quỹ đầu tư
phát triển

Lợi nhuận
chưa phân phối

Tổng

19.800.000.000

(1.366.318.570)

1.969.728.329

16.395.567.993

(4.388.642.071)

32.410.335.681

Tăng trong năm
Lợi nhuận sau thuế

-

-

-

-

-

-

Giảm trong năm
Lỗ trong năm

-

-

-

-

3.300.258.761
3.300.258.761

3.300.258.761
3.300.258.761

Tại 31/12/2012

19.800.000.000

(1.366.318.570)

1.969.728.329

16.395.567.993

(7.688.900.832)

29.110.076.920

Tại 01/01/2013
Tăng trong năm
Lợi nhuận sau thuế

19.800.000.000
-

(1.366.318.570)
-

1.969.728.329
-

16.395.567.993
-

(7.688.900.832)
-

29.110.076.920
-

-

-

-

-

4.263.947.230
4.263.947.230

4.263.947.230
4.263.947.230

19.800.000.000

(1.366.318.570)

1.969.728.329

16.395.567.993

(11.952.848.062)

24.846.129.690

Giảm trong năm
Lỗ trong năm
Tại 31/12/2013
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6.16Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
Năm 2013
VND

Năm 2012
VND

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Doanh thu bán thành phẩm, hàng hoá
Doanh thu khác

14.637.191.011
416.713.982

33.585.104.346
1.364.065.830

Tổng

15.053.904.993

34.949.170.176

Năm 2013
VND

Năm 2012
VND

17.878.538.206
950.037.446

33.390.111.043
1.040.566.921

18.828.575.652

34.430.677.964

Năm 2013
VND

Năm 2012
VND

12.452.378
954.240.000

148.307.773
817.916.534

966.692.378

966.224.307

-

6.416.667
6.416.667

966.692.378

959.807.640

Năm 2013
VND

Năm 2012
VND

Chi phí khấu hao TSCĐ
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí bằng tiền khác

26.823.540
109.429.018
212.917.395
56.377.000
95.899.017

24.524.891
135.413.781
824.084.682
275.516.940
122.016.092
555.503.781

Tổng

501.445.970

1.937.060.167

6.17Giá vốn hàng bán

Giá vốn bán thành phẩm, hàng hoá
Giá vốn khác
Tổng

6.18Doanh thu tài chính

Doanh thu hoạt động tài chính
Lãi tiền gửi, tiền cho vay
Lãi tiền gửi có kỳ hạn
Tổng
Chi phí tài chính
Lãi vay Ngân hàng
Tổng
Thu nhập (lỗ) từ hoạt động tài chính

6.19Chi phí bán hàng

Chi phí nhân viên bán hàng
Chi phí vật liệu, bao bì
Chi phí tiếp thị khuyến mại
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6.20Chi phí quản lý doanh nghiệp
Năm 2013
VND

Năm 2012
VND

1.241.306.274
77.125.576
49.699.664
164.740.603
124.796.861
240.583.106
264.302.830
151.526.073
2.314.080.987

1.956.011.168
251.915.578
101.079.493
174.407.640
160.011.168
331.837.781
501.675.240
3.476.938.068

Năm 2013
VND

Năm 2012
VND

Thu nhập khác
Thu từ bán thanh lý phế liệu
Thu từ bán than cám, cát vàng
Thu từ phí dịch vụ
Thu hỗ trợ từ mua hàng
Cho thuê nhà xưởng
Thanh lý Tài sản cố định
Thu nhập khác

1.283.412.182
175.853.200
-

29.901.268
21.000.000
167.664.562
495.090.877
19.160.000

Tổng

1.459.265.382

732.816.707

76.918.909
21.673.407
1.115.058
99.707.374

68.234.496
29.142.589
97.377.085

1.359.558.008

635.439.622

Chi phí nhân viên quản lý
Chi phí vật liệu quản lý
Chi phí đồ dùng văn phòng
Chi phí khấu hao TSCĐ
Thuế, phí và lệ phí
Chi phí dự phòng TCMVL
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí bằng tiền khác
Tổng

6.21Thu nhập khác/ Chi phí khác

Chi phí khác
Giá trị còn lại của tài sản thanh lý
Chi phí hoạt động cho thuê nhà xưởng
Thu cước vận chuyển than DNTN Việt Hoàng
Giảm phí dịch vụ (tiền điện phải thu Simco)
Chi phí khác
Tổng
Lãi/lỗ từ hoạt động khác

6.22Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành

48

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ
Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)
MẪU B 09 - DN

Lợi nhuận kế toán trước thuế
Điều chỉnh tăng
Điều chỉnh giảm
Lợi nhuận chịu thuế
Thuế suất áp dụng
Chi phí thuế thu nhập hiện hành
Tổng chi phí thuế TNDN năm hiện hành

Năm 2013
VND

Năm 2012
VND

(4.263.947.230)
(4.263.947.230)
25%
-

(3.300.258.761)
(3.300.258.761)
25%
-

Năm 2013
VND
(4.263.947.230)
(4.263.947.230)

Năm 2012
VND
(3.300.258.761)
(3.300.258.761)

1.887.600

1.887.600

(2.259)

(1.748)

Năm 2013
VND
15.047.416.709
3.897.112.251
1.206.321.675
1.711.500.732
667.841.633
22.530.193.000

Năm 2012
VND
24.801.909.360
7.712.926.489
1.769.210.680
3.469.340.457
3.080.901.496
40.834.288.482

6.23Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ phiếu phổ thông
Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân
trong kỳ (CP)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND/CP)

6.24Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố
Chi phí nguyên liệu, vật liệu
Chi phí nhân công
Chi phí khấu hao tài sản cố định
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí khác bằng tiền
Tổng

7.

THÔNG TIN KHÁC

7.1 Giao dịch với các bên liên quan
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Năm 2013
VND

Năm 2012
VND

2.795.390.000

-

1.178.090.914

1.251.514.758

3.973.480.914

1.251.514.758

14.281.600

-

130.390.600

-

Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long

1.756.669.200

1.544.963.500

Tổng

1.901.341.400

1.544.963.500

31/12/2013
VND

01/01/2013
VND

170.882.146

170.882.146

5.148.000

29.040.000

3.148.519.828

2.975.924.942

350.000

350.000

Tổng

3.154.017.828

3.005.314.942

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
Lương Ban Giám đốc
Tổng

Năm 2013
VND
76.800.000
188.980.775
265.780.775

Năm 2012
VND
76.800.000
216.986.690
293.786.690

Giao dịch bán hàng
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng
và Thương mại Sông Đà
Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long
Tổng
Giao dịch mua hàng
Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại
Dầu khí Sông Đà

Các khoản phải thu
Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Đà 1 tại Hà Nội
Các khoản phải trả
Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04
Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long
Công ty CP May xuất khẩu Sông Đà
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7.2 Công cụ tài chính
Quản lý rủi ro vốn
Công ty quản trị nguồn vốn nhằm đảm bảo rằng Công ty có thể vừa hoạt động liên tục vừa tối đa
hóa lợi ích của các cổ đông thông qua tối ưu hóa số dư nguồn vốn và công nợ.
Các loại công cụ tài chính
Giá trị ghi sổ
31/12/2013
VND

01/01/2013
VND

Tài sản tài chính
Tiền và các khoản tương đương tiền
Phải thu khách hàng và phải thu khác
Đầu tư ngắn hạn
Đầu tư dài hạn
Tổng

1.234.640.637
12.686.494.119
3.021.525.466
8.518.000.000

2.481.224.663
12.409.834.038
4.022.108.799
8.518.000.000

25.460.660.222

27.431.167.500

Công nợ tài chính
Các khoản vay
Phải trả khách hàng và phải trả khác
Chi phí phải trả
Tổng

7.835.957.217
19.000.000

8.983.465.427
167.534.070

7.854.957.217

9.150.999.497

Thông tư số 210/2009/TT-BTC ban hành ngày 06/11/2009 về việc “hướng dẫn áp dụng
Chuẩn mực kế toán Quốc tế về trình bày Báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối
với công cụ tài chính”, tuy nhiên Thông tư 210/2009/TT-BTC cũng như các quy định hiện
hành chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác định giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và
công nợ tài chính.
Rủi ro thị trường
Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự thay đổi về lãi suất và giá
cả hàng hóa.
Quản lý rủi ro lãi suất
Công ty chịu rủi ro lãi suất phát sinh từ các khoản vay chịu lãi suất đã được ký kết. Công
ty chịu rủi ro lãi suất khi các đơn vị thuộc Công ty vay vốn theo lãi suất thả nổi và lãi suất
cố định. Rủi ro này sẽ do Công ty quản trị bằng cách duy trì ở mức độ hợp lý các khoản
vay lãi suất cố định và lãi suất thả nổi.
Rủi ro về giá
Công ty chịu rủi ro về giá của công cụ vốn phát sinh từ các khoản đầu tư vào công cụ vốn.
Các khoản đầu tư vào công cụ vốn được nắm giữ không phải cho mục đích kinh doanh mà
cho mục đích chiến lược lâu dài. Công ty không có ý định bán các khoản đầu tư này.
Rủi ro về giá hàng hóa
Công ty mua hàng hóa, dịch vụ từ các nhà cung cấp trong và ngoài nước để phục cho hoạt
động kinh doanh. Do vậy, Công ty sẽ chịu rủi ro từ việc thay đổi giá bán từ nhà cung cấp.
Công ty không thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro này do thiếu thị trường mua các
công cụ tài chính này.
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7.2 Công cụ tài chính (Tiếp theo)
Rủi ro tín dụng
Rủi ro tín dụng xảy ra khi một khách hàng hoặc đối tác không đáp ứng được các nghĩa vụ trong
hợp đồng dẫn đến các tổn thất tài chính cho Công ty. Công ty có chính sách tín dụng phù hợp và
thường xuyên theo dõi tình hình để đánh giá xem Công ty có chịu rủi ro tín dụng hay không. Công
ty không có bất kỳ rủi ro tín dụng trọng yếu nào với các khách hàng hoặc đối tác bởi vì các khoản
phải thu đến từ một số lượng lớn khách hàng là các bên liên quan và các khách hàng hoạt động chủ
yếu trong lĩnh vực xây dựng và phân bổ ở các khu vực địa lý khác nhau.

Quản lý rủi ro thanh khoản
Mục đích quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ tài
chính hiện tại và trong tương lai. Tính thanh khoản cũng được Công ty quản lý nhằm đảm bảo mức
phụ trội giữa công nợ đến hạn và tài sản đến hạn trong năm ở mức có thể được kiểm soát đối với
số vốn mà Công ty tin rằng có thể tạo ra trong năm đó. Chính sách của Công ty là theo dõi thường
xuyên các yêu cầu về thanh khoản hiện tại và dự kiến trong tương lai nhằm đảm bảo Công ty duy
trì đủ mức dự phòng tiền mặt, các khoản vay và đủ vốn mà chủ sở hữu cam kết góp nhằm đáp ứng
các quy định về tính thanh khoản ngắn hạn và dài hạn hơn.
Bảng dưới đây trình bày chi tiết các mức đáo hạn theo hợp đồng còn lại đối với công nợ tài chính
phi phái sinh và thời hạn thanh toán như đã được thỏa thuận. Bảng này được trình bày dựa trên
dòng tiền chưa chiết khấu của công nợ tài chính tính theo ngày sớm nhất mà Công ty phải trả và
trình bày dòng tiền của các khoản gốc và tiền lãi. Ngày đáo hạn theo hợp đồng được dựa trên ngày
sớm nhất mà Công ty phải trả.
Dưới 1 năm
Tại ngày 31/12/2013
Phải trả người bán
Chi phí phải trả và chi phí
trích trước khác
Cộng
Tại ngày 01/01/2013
Phải trả người bán
Chi phí phải trả và chi phí
trích trước khác
Cộng

Từ 1 đến 5 năm

Tổng

5.774.728.617
19.000.000

-

5.774.728.617
19.000.000

5.793.728.617

-

5.793.728.617

6.672.377.127
167.534.070

-

6.672.377.127
167.534.070

6.839.911.197

-

6.839.911.197

Ban Giám đốc đánh giá mức tập trung rủi ro thanh khoản ở mức thấp. Ban Giám đốc tin tưởng
rằng Công ty có thể tạo ra đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn.
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7.3 Số liệu so sánh
Báo cáo tài chính Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 đã được kiểm toán bởi
Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA VIETNAM) - Thành viên Hãng kiểm toán
Quốc tế Moore Stephens.

Người lập biểu

Hòa Bình, ngày 21 tháng 2 năm 2014
Kế toán trưởng
Giám đốc

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

Hoàng Thị Nga

Vũ Tiến Hưng

Đào Quang Dũng

Hoµ B×nh, ngµy 21 th¸ng 2 n¨m 2014
Ngêi ®¹i diÖn c«ng bè th«ng tin
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