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Mẫu số B 01 - DN

125B - C¸ch M¹ng Th¸ng 8 - QuËn 3 - TPHCM

Đơn vị tính: VND

Tµi s¶n MS TM Sè cuèi quý Sè ®Çu năm

A . Tµi s¶n ng¾n h¹n 100 894,236,727,128 1,035,560,327,368

I. TiÒn vµ c¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn 110 3 70,468,704,532 21,784,305,889

1. TiÒn 111 50,468,704,532 21,784,305,889

TiÒn mÆt t¹i quü (gåm c¶ ng©n phiÕu) 2,062,323,137 111,169,123
TiÒn göi Ng©n hµng 48,406,381,395 21,673,136,766
TiÒn ®ang chuyÓn

2. C¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn 112 20,000,000,000

§Çu t chøng kho¸n ng¾n h¹n

§Çu t ng¾n h¹n kh¸c

II. C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh ng¾n h¹n 120
1. Chứng kho¸n kinh doanh 121

2. Dù phßng gi¶m gi¸ chứng kho¸n kinh doanh (*) 122

3. §Çu n¾m gi÷ ®Õn ngµy ®¸o h¹n 123

III. C¸c kho¶n ph¶i thu ngắn hạn 130 764,507,875,374 868,497,549,613

1. Ph¶i thu kh¸ch hµng 131 6,336,818,900 15,082,471,250
2. Tr¶ tríc cho ngêi b¸n 132 35,361,114,369 9,145,839,548

3. Ph¶i thu néi bé ngắn hạn 133 4 722,230,074,171 840,784,784,000

4. Ph¶i thu theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång x©y dùng 134

5. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 136 5 613,336,111 3,517,922,992

6. Dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi (*) 137 (33,468,177)                  (33,468,177)                   
IV. Hµng tån kho 140 6 50,648,588,785 109,697,528,319

1. Hµng tån kho 141 50,648,588,785 109,697,528,319

2. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho (*) 149

V. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 150 8,611,558,437 35,580,943,547

1. Chi phÝ tr¶ tríc ng¾n h¹n 151 7 2,606,603,397 5,562,838,634

2. Thuế GTGT ®îc khÊu trõ 152 4,820,951,727 24,130,459,060

3. Thuế vµ c¸c kho¶n ph¶i thu Nhµ nướ c 153 1,184,003,313 5,887,645,853

4. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 155

B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 

Tại ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2016

C«ng ty Cæ PHÇN ph©n bãn MiÒn nam - Bé PHËN V¡N PHßNG

Quý 4 N¨m 2016
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Mẫu số B 01 - DN

125B - C¸ch M¹ng Th¸ng 8 - QuËn 3 - TPHCM

Đơn vị tính: VND
Tµi s¶n MS TM Sè cuèi quý Sè ®Çu năm

B . Tµi s¶n dµi h¹n 200 180,325,298,869 189,007,521,364

I. C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n 210 68,741,000 68,741,000
1. Ph¶i thu dµi h¹n cña kh¸ch hµng 211
2.Trả trướ c cho ngườ i  b¸n dµi h¹n 212
3. Vèn kinh doanh ë ®¬n vÞ trùc thuéc 213
4. Ph¶i thu dµi h¹n kh¸c 216 68,741,000 68,741,000

5. Dù phßng ph¶i thu dµi h¹n khã ®ßi (*) 219

II. Tµi s¶n cè ®Þnh 220 150,386,255,655 159,205,796,332
1. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 221 8 50,830,310,381 57,389,821,852

    - Nguyªn gi¸ 222 412,902,227,201 399,877,974,645

    - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*) 223         (362,071,916,820)           (342,488,152,793)

2. Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh 224

    - Nguyªn gi¸ 225

    - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*) 226

3. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 227 9 99,555,945,274 101,815,974,480

    - Nguyªn gi¸ 228 113,624,444,707 113,604,144,707
    - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*) 229           (14,068,499,433)             (11,788,170,227)

III. Tµi s¶n dë dang dµi h¹n 240 1,287,745,505 1,150,427,323

 Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 242 10 1,287,745,505 1,150,427,323

IV. C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh dµi h¹n 250 28,582,556,709 28,582,556,709

1. §Çu t vµo c«ng ty con 251

2. §Çu t vµo c«ng ty liªn doanh, liªn kÕt 252 11 28,582,556,709 28,582,556,709
3. §Çu t gãp vèn vµo ®¬n vÞ kh¸c 253

4. Dù phßng ®Çu t tµi chÝnh dµi h¹n (*) 254

V. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 260

1. Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n 261

2. Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i 262

3. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 268

Tæng céng tµi s¶n (270=100+200) 270 1,074,562,025,997 1,224,567,848,732

Tại ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2016

B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 

C«ng ty Cæ PHÇN ph©n bãn MiÒn nam - Bé PHËN V¡N PHßNG

Quý 4 N¨m 2016
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CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM_ BỘ PHẬN VĂN PHÒNG
125 Cách mạng Tháng 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

1 . THÔNG TIN CHUNG

Hình thức sở hữu vốn

Công ty có các đơn vị trực thuộc sau:

Tên đơn vị Địa chỉ

-

-

-

-

Ngành nghề kinh doanh

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nhà máy Phân bón Hiệp Phước Lô B2 khu B KCN Hiệp Phước, huyện Nhà
Bè, Tp. Hồ Chí Minh

Sản xuất, kinh doanh 
phân bón

Nhà máy sản xuất Bao bì C1/3 Quốc lộ 1A, Xã Tân Kiên, H.Bình
Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Sản xuất, kinh doanh 
bao bì

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Trụ sở chính của Công ty tại: 125 Cách mạng Tháng 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Quý  04 năm 2016

Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam được thành lập trên cơ sở chuyển đổi Công ty Phân bón Miền Nam thuộc Tổng Công
ty Hóa chất Việt Nam thành Công ty Cổ phần. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ
phần số 0300430500 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20 tháng 09 năm 2010, đăng ký
thay đổi lần thứ sáu ngày 24/10/2016.

Kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn thủy sản;

Hoạt động chính của Công ty là:

Nhà máy Super Phốt phát Long Thành KCN Gò Dầu xã Vĩnh Thái, huyện Long
Thành, tỉnh Đồng Nai

Sản xuất, kinh doanh 
phân bón, axit

Sản xuất thức ăn gia súc; gia cầm, thức ăn thủy sản (không hoạt động tại trụ sở);

405 quốc lộ 1A, xã Tân Hòa, thị xã Vĩnh
Long, tỉnh Vĩnh Long

Sản xuất, kinh doanh 
phân bón

Nhà máy phân bón Cửu Long

Kinh doanh cơ sở hạ tầng và đầu tư khu dân cư;

Kinh doanh bất động sản (trừ dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch bất động sản);

Kinh doanh phân bón các loại (supe lân, NPK, phân bón lá Yogen…)

Sản xuất phân bón các loại: Supe lân, NPK, phân bón lá Yogen … (không hoạt động tại trụ sở);

Sản xuất xi măng (không hoạt động tại trụ sở);

Sản xuất axit Sunfuric và các sản phẩm hóa chất khác (không sản xuất tại trụ sở);

Mua bán thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế và nguyên liệu phục vụ sản xuất phân bón và hóa chất;

Chế tạo, lắp đặt các thiết bị, dây chuyền sản xuất hóa chất;

Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật;

Sản xuất bao bì PP và PE (không hoạt động tại trụ sở);

Thông tin về công ty liên kết của Công ty xem chi tiết tại Thuyết minh số 10.

Kinh doanh xi măng;

Kinh doanh axit Sunfuric và các sản phẩm hóa chất khác;

Bán buôn thuốc bảo vệ thực vật;

Kinh doanh bao bì PP và PE ./.
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2 . CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY

2.1 . Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

2.2 . Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Hình thức kế toán áp dụng

2.3 . Cơ sở lập báo cáo tài chính

2.4 . Công cụ tài chính

Ghi nhận ban đầu

Tài sản tài chính

Nợ phải trả tài chính

Giá trị sau ghi nhận ban đầu

2.5 . Tiền và các khoản tương đương tiền

Tài sản tài chính của Công ty bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác,
các khoản cho vay, các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính được xác định theo
giá mua/chi phí phát hành cộng các chi phí phát sinh khác liên quan trực tiếp đến việc mua, phát hành tài sản tài chính đó.

Hiện tại chưa có các quy định về đánh giá lại công cụ tài chính sau ghi nhận ban đầu.

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian đáo
hạn không quá 03 tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có
nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

Nợ phải trả tài chính của Công ty bao gồm các khoản vay, các khoản phải trả người bán và phải trả khác, chi phí phải trả. Tại
thời điểm ghi nhận lần đầu, các khoản nợ phải trả tài chính được xác định theo giá phát hành cộng các chi phí phát sinh liên
quan trực tiếp đến việc phát hành nợ phải trả tài chính đó.

Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các
báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực
và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

Công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ký chung.

Trong báo cáo tài chính của Công ty các nghiệp vụ giao dịch nội bộ và số dư nội bộ có liên quan đến tài sản, nguồn vốn và
công nợ phải thu, phải trả nội bộ đã được loại trừ.

Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc
Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở tổng hợp các nghiệp vụ, giao dịch phát sinh và được ghi sổ kế toán tại các
đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc và tại Văn phòng Công ty.

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 đã được sửa
đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. 
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2.6 . Các khoản phải thu

2.7 . Hàng tồn kho

2.8 . Tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định

- Nhà cửa, vật kiến trúc 05 - 20
- Máy móc, thiết bị  04 - 10
- Phương tiện vận tải  03 - 06
- Thiết bị văn phòng 03 - 06
- Quyền sử dụng đất 39 - 50

-

2.9 . Các khoản đầu tư tài chính

-

-

-

-

Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền quý.

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì hàng tồn kho được
tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên
quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Phương pháp xác định giá trị sản phẩm dở dang: chi phí sản xuất kinh doanh dở dang được tập hợp theo chi phí phát sinh thực
tế cho từng loại sản phẩm chưa hoàn thành.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho từng khoản phải thu khó đòi căn cứ theo quy định tại Thông tư số
228/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 7/12/2009.

Các khoản phải thu được trình bày trên Báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác
sau khi trừ đi các khoản dự phòng được lập cho các khoản nợ phải thu khó đòi.

Từ tháng 06/2013 Công ty đã thực hiện thay đổi chính sách kế toán đối với tài sản cố định và khấu hao TSCĐ theo hướng dẫn
tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao
TSCĐ, cụ thể như sau:

Nguyên giá tối thiểu của tài sản cố định tăng từ 10 triệu đồng lên 30 triệu đồng. Đối với những tài sản cố định trước đây
không thỏa mãn điều kiện này thì giá trị còn lại được điều chỉnh sang Chi phí trả trước dài hạn và ngắn hạn và phân bổ vào
chi phí sản xuất kinh doanh trong thời hạn từ 1 đến 3 năm tài chính. 

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. 

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá
trị thuần có thể thực hiện được.

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu
hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.

Đối với các khoản đầu tư dài hạn vào tổ chức kinh tế: mức trích lập dự phòng được xác định dựa vào báo cáo tài chính tại 
thời điểm trích lập dự phòng của tổ chức kinh tế.

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư được hạch toán
trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường hoặc giá trị hợp lý của chúng tại thời điểm lập dự phòng.

Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản dài hạn.

Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản ngắn hạn;

Kỳ phiếu, tín phiếu kho bạc, tiền gửi ngân hàng có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua khoản
đầu tư đó được coi là "tương đương tiền";

Các khoản đầu tư tài chính tại thời điểm báo cáo, nếu:

Các khoản đầu tư vào các công ty liên kết mà trong đó Công ty có ảnh hưởng đáng kể được trình bày theo phương pháp giá
gốc. Các khoản phân phối lợi nhuận từ số lợi nhuận thuần lũy kế của các công ty liên kết sau ngày đầu tư được phân bổ vào
kết quả hoạt động kinh doanh trong năm của Công ty. Các khoản phân phối khác được xem như phần thu hồi các khoản đầu tư
và được trừ vào giá trị đầu tư. 
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2.10 . Chi phí đi vay

2.11 . Chi phí trả trước

2.12 . Chi phí phải trả

2.13 Các khoản dự phòng phải trả

2.14 . Vốn chủ sở hữu

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn cứ vào tính chất,
mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí
sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do
áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước. Lợi nhuận sau thuế chưa
phân phối có thể được chia cho các nhà đầu tư dựa trên tỷ lệ góp vốn sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và sau khi
đã trích lập các quỹ dự phòng theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Khoản chênh lệch giữa số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết lớn hơn số dự phòng phải trả lập ở kỳ
báo cáo được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ trừ khoản chênh lệch lớn hơn của khoản dự phòng
phải trả về bảo hành công trình xây lắp được hoàn nhập vào thu nhập khác trong kỳ.

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn/hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ
phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ. Chi phí trực tiếp liên quan đến việc
phát hành bổ sung cổ phiếu hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ được ghi giảm Thặng dư vốn cổ phần. 

Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanh nghiệp được các tổ chức, cá
nhân khác tặng, biếu sau khi trừ (-) các khoản thuế phải nộp (nếu có) liên quan đến các tài sản được tặng, biếu này; và khoản
bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh.

Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải trả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền sẽ phải chi để thanh
toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán.

Chỉ những khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng phải trả đã lập ban đầu mới được bù đắp bằng khoản dự phòng phải
trả đó.

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp
đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều
kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 “Chi phí đi vay”.

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh của một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh được
ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.

Các chi phí đã phát sinh trong năm tài chính nhưng liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế
toán được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong các niên độ kế toán
sau.

Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo
chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty và thông báo ngày chốt quyền nhận cổ tức của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt
Nam.

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm để đảm bảo khi
chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa
doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi
giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.
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2.15 . Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ 

2.16 . Ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng

-

-

-

-

-

Doanh thu cung cấp dịch vụ

-

-

-

-

Doanh thu hoạt động tài chính

-

-

2.17 . Ghi nhận chi phí tài chính

-

-

-

-

Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;

Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp
việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều năm thì doanh thu được ghi nhận trong năm theo kết quả phần công việc đã hoàn
thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán của năm đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các
điều kiện sau:

Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

Các nghiệp vụ phát sinh bằng các đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ kế toán của Công ty (VND) được hạch toán theo tỷ giá
giao dịch vào ngày phát sinh nghiệp vụ. Tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, các khoản mục tiền tệ (tiền mặt, tiền gửi, tiền đang
chuyển, nợ phải thu, nợ phải trả không bao gồm các khoản Người mua ứng trước và Ứng trước cho người bán, Doanh thu
nhận trước) có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại nơi Công ty mở tài khoản công
bố tại thời điểm lập Báo cáo tài chính. Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong năm và chênh lệch do đánh
giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh của năm tài
chính.

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính; 

Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;

Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;

Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong năm, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ;

Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán.

Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;

Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

Chi phí đi vay vốn;

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp
vốn.

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận
khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:
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2.18 . Các khoản thuế

Thuế hiện hành

Thuế thu nhập hoãn lại

Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

Hợp đồng ủy thác đầu tư

3 .  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

Tiền mặt 111,169,123
Tiền gửi ngân hàng 21,673,136,766
Tiền đang chuyển -                               
Tiền gửi có kỳ hạn 

-

4 . CÁC KHOẢN  PHẢI THU NÔI BỘ

Phải thu Nhà máy phân bón Hiệp Phước 492,258,483,791     
Phải thu Nhà máy Supe Phốt phát Long Thành 135,785,226,635     
Phải thu Nhà máy phân bón Cửu Long 196,440,586,789     
Phải thu Nhà máy sản xuất Bao Bì 16,254,700,372       
Phải thu Trung tâm nghiên cứu phân bón 45,786,413              

5 . CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

Phải thu tạm ứng 1,215,903,541
Phải thu bồi thường hàng thiếu 1,143,460,000
Phải thu về chi phí làm hàng bột kali 116,769,767              
Phải thu Cục xúc tiến thương mại 18,765,000
Phải thu về thuế TNCN 47,215,168
Thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát 826,400,000
Phải thu khác 149,409,516

Tài sản thuế và các khoản thuế phải nộp cho năm hiện hành và các năm trước được xác định bằng số tiền dự kiến phải nộp cho
(hoặc được thu hồi từ) cơ quan thuế, dựa trên các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày kết thúc kỳ tính thuế
năm.

48,406,381,395
2,062,323,137

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm giữa cơ sở tính thuế
thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng cho mục đích lập báo cáo tài chính. Tài sản thuế thu nhập
hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay
nợ phải trả được thanh toán, dựa trên các mức thuế suất và luật thuế có hiệu lực vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

VND VND
31/12/2016 01/01/2016

Các tài sản đầu tư và vốn ủy thác nhận được từ các cá nhân, tổ chức ủy thác đầu tư theo các hợp đồng ủy thác đầu tư được ghi
nhận và trình bày là các khoản phải thu và các khoản phải trả cho người ủy thác đầu tư trên Bảng cân đối kế toán của Công ty.

188,196,057,236
7,910,262,710

45,786,413

87,175,641,275

VND
31/12/2016 01/01/2016

-
20,000,000,000

438,902,326,537
VND

70,468,704,532 21,784,305,889

-

-
VNDVND

722,230,074,171 840,784,784,000

31/12/2016 01/01/2016

18,765,000

613,336,111 3,517,922,992

40,571,111
554,000,000
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6 . HÀNG TỒN KHO

Hàng mua đang đi đường
Nguyên liệu, vật liệu
Công cụ, dụng cụ
Hàng hoá

7 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC 

Số dư đầu kỳ
Số tăng trong kỳ
Số đã kết chuyển vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ
Giảm khác
Số dư cuối kỳ
Số dư cuối kỳ

Trong đó, chi tiết số dư cuối kỳ  bao gồm:

Chi phí quảng cáo

8 . TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH : Phụ lục số 01

9 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH:  

10 . CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG

Xây dựng cơ bản dở dang
- Dự án nhà máy NPK Hiệp Phước
- Dự án bồn chứ Axít sunphuric 5.000 tấn 265,121,818
- Dây chuyền NPK 100.000T/N (Mới)_ Hiệp phước
- Dự án đầu tư nâng cấp dây chuyền SX HNTQ 60.000T/N 

nhà máy Hiệp Phước
- Dự án Cao ốc văn phòng Công ty
- Cải tạo sửa chữa kho nhà máy Bao Bì
- Dự án công trình nội bộ nhà máy Hiệp Phước -
- Chi phí khác

11 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

31/12/2016 01/01/2016
VND VND

25,603,420,437 55,150,000,000
23,906,228,530 53,993,816,319

50,648,588,785 109,697,528,319

2,973,465,029

1,111,621,636 553,712,000
27,318,182

VND
Quý  4/2016

VND

31/12/2016

3,262,212,281
-

2,606,603,397
2,606,603,397  

VND VND

 

Tài sản cố định vô hình của Công ty là giá trị quyền sử dụng đất tại Thành phố Hồ Chí Minh (gồm tại 125B Cách Mạng
Tháng 8, Phường 5, Quận 3; Khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè; Có nguyên giá: 113.624.444.707 VND. Giá trị hao
mòn lũy kế tại ngày 31/12/2016 là 14.068.499.433 VND trong đó khấu hao trong quý 4/2016 là 602.807.925 VND.

568,861,938 568,861,938

VND VND
1,242,045,505 1,150,427,323

31/12/2016 01/01/2016

-

33,716,294 33,716,294

-

282,727,273 282,727,273
356,740,000

1,287,745,505 1,150,427,323

45,700,000

31/12/2016 01/01/2016

2,895,350,649

2,606,603,397
2,606,603,397 -
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Đầu tư vào công ty liên kết
- Công ty TNHH Hóa chất LG VINA

Đầu tư vào công ty liên kết
Thông tin chi tiết về công ty liên kết của Công ty vào ngày 31/12/2016 như sau:

Đây là khoản góp 35% vốn điều lệ vào Công ty TNHH Hóa chất LG VINA tương đương 1.330.000 USD theo giá gốc.

12 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

Thuế Thu nhập doanh nghiệp 12,445,503,658
Thuế Thu nhập cá nhân 189,607,206
Thuế Nhà đất, Tiền thuê đất 202,585,020
Các loại thuế khác (*) 6,001,501

12,843,697,385

13 CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN

Chi phí lãi vay phải trả 
Trích trước chiết khấu thương mại 

14 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC

Kinh phí công đoàn 404,615,112
Bảo hiểm xã hội -                               
Phải trả Tập đoàn về cổ phần hoá 4,570,745,595
Phải trả cổ tức cho cổ đông 658,793,000
Phải trả về quỹ an sinh xã hội của công ty 737,000,000
Phải trả, phải nộp khác 500,350,220

6,871,503,927           

15 VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

Vay ngắn hạn

- Vay ngân hàng

- Vay tổ chức khác

- Vay cá nhân

01/01/2016

440,010,359,863
VND VND

VND VND
31/12/2016

28,582,556,709 28,582,556,709
28,582,556,709 28,582,556,709

28,582,556,709 28,582,556,709

 Tên công ty liên kết  Nơi thành lập và 
hoạt động 

Sản xuất, kinh doanh hóa chấtCông ty TNHH Hóa chất LG VINA  Đồng Nai  

 Tỷ lệ
lợi ích 

 Tỷ lệ quyền
biểu quyết 

35.00% 35.00%

 Hoạt động kinh doanh chính 

VND

- -

501,688,342,768

Thuế GTGT hàng bán 360,116,349

501,688,342,768

7,350,477,046

400,416,042

821,193,100

3,191,518,419

440,010,359,863

345,373,000
858,618,053

433,924,452
13,206

5,677,792,715

 

31/12/2016 01/01/2016

2,791,102,377

31/12/2016 01/01/2016

1,109,982,962
202,585,020

VND

-

440,010,359,863 501,688,342,768

4,570,745,595

256,323,581

6,421,483,934

339,284,000

1,203,991,053

31/12/2016 01/01/2016
VNDVND
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Chi tiết vay ngắn hạn

Vay ngân hàng
- Ngân hàng TMCP Công thương VN - CN Tp. Hồ Chí Minh  (1)

- Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - CN Tp. Hồ Chí Minh (2)

- Ngân hàng TMCP BIDV Việt Nam- CN Bến Nghé (3)

- Ngân hàng NN và PT NN - Chi nhánh Sài Gòn (4)

- Ngân hàng NN và PT NN - Chi nhánh Láng Hạ (5)

- Ngân hàng TMCP Kỹ thương (6) 

16 . PHẢI TRẢ DÀI HẠN KHÁC

Phải trả dài hạn về tiền nhận ký quỹ 190,000,000

17 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Tập đoàn Hóa chất VN

Của cổ đông khác

Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận 478,973,330,000       

Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- Vốn góp đầu năm
- Vốn góp tăng trong năm
- Vốn góp cuối năm
Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
- Cổ phiếu phổ thông
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND

Các quỹ công ty

Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 21,792,913,347
Quỹ đầu tư phát triển 24,819,861,355

39,779,312,300

 14,817,925,914

13,462,173,890

217,038,947,783
209,942,765,352 206,081,582,881

501,688,342,768440,010,359,863
VND

01/01/2016

20,000,000,000 10,508,400,000

171,865,702,075

01/01/2016
VND VND

31/12/2016

38,201,892,436

VND
31/12/2016

90,000,000 190,000,000

VNĐ
65.05% 283,261,940,000 65.05% 311,588,130,000

 (%) VNĐ  (%) 
 Tỷ lệ Số đầu năm  Tỷ lệ Số cuối kỳ

100% 435,433,060,000 100% 478,973,330,000

34.95%

01/01/2016

478,973,330,000
VND VND

152,171,120,000 34.95% 167,385,200,000

31/12/2016

47,897,333 43,543,306
47,897,333 43,543,306
47,897,333

Số cuối kỳ Số đầu năm

435,433,060,000
435,433,060,000 435,433,060,000
43,540,270,000 -

478,973,330,000 435,433,060,000

7,390,923,137

31/12/2016 01/01/2016
VND VND

10,000

43,543,306
47,897,333 43,543,306
47,897,333 43,543,306

10,000

 
4,302,304,710

11,693,227,847 46,612,774,702

90,000,000
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Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp:
-
-

0
18 . NGUỒN KINH PHÍ

Nguồn kinh phí còn lại đầu kỳ
Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ
Chi sự nghiệp
Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ 30,315,192

19 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm

20 . DOANH THU THUẦN BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Doanh thu thuần bán hàng hóa, thành phẩm

21 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

Giá vốn của hàng hóa, thành phẩm đã bán

22 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn
Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ
Doanh thu hoạt động tài chính khác

23 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

Lãi tiền vay
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm
Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối năm
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư
Chi phí tài chính khác

24 . THU NHẬP KHÁC

(94,873,308)

- -
118,065,000 -

23,191,692 30,315,192

Quỹ đầu tư phát triển được dùng để đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị
Quỹ khác được dùng để bổ sung vố điều lệ và dự phòng tổn thất về tài chính.

Quý 4 Năm 2016 Quý 4 Năm 2015

123,324,222,284 15,281,419,500
VND VND

Quý 4 Năm 2016 Quý 4 Năm 2015

VND VND
129,697,780,181 15,594,513,682

Quý 4 Năm 2016 Quý 4 Năm 2015

VND VND
123,324,222,284 15,281,419,500

Quý 4 Năm 2016 Quý 4 Năm 2015

264,854,602 -

1,965,376,004 1,447,088,786

Quý 4 Năm 2016 Quý 4 Năm 2015

VND VND
1,700,521,402 1,447,088,786

2,454,005

35,161,463

VND VND
(1,733,263,208)          

(2,548,117,510)               (1,733,263,208)          

(2,585,732,978)               

Quý 4 Năm 2016 Quý 4 Năm 2015
VND VND

Quý 4/2016 Quý 4/2015
VND VND
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Doanh thu cho thuê hạ tầng Cty TNHH hóa chất LG Vina
Thu nhập từ bồi thường hao hụt, phạt chậm giao hàng
Thu nhập khác

25 . CHI PHÍ KHÁC

Chi phí cởi buộc dây tàu, thu gom phế liệu, thanh lý tài sản
Chi phí tiền phạt 

Chi phí khác

26 . THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
26.1 Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (4,701,476,136)          
 

Lợi nhuận các Nhà máy chuyển về 19,595,874,420
-                             

- Chi phí xóa công nợ  
- Chi phí  khuyến mại trích trước  
- Chi phí loại trừ 

-                             
- Lợi nhuận nhận từ liên doanh  
- Khuyến mãi trích trước đã hoàn nhập -                             

14,894,398,284

Thuế suất Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 22%
3,276,767,622

Thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo biên bản TCT

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp đầu kỳ
Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong kỳ (2,000,000,000)          

Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp cuối kỳ

27 . LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

Tổng lợi nhuận sau thuế

Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong năm

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

43,275,844,510

201,543,228

(15,088,424,138)             

201,543,205

23 3,000,000

 578,350,340

578,350,340

333,009,600

339,247,010

Quý 4 Năm 2015Quý 4 Năm 2016
VND VND

6,237,410

Thuế Thu nhập doanh nghiệp được miễn, giảm - -

5,677,792,715 3,276,767,622

-

5,677,792,715
20%

201,543,205
-

Các khoản điều chỉnh giảm 

Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế 

Tổng lợi nhuận tính thuế 28,388,963,577

-

3,000,000

Quý 4 Năm 2016 Quý 4 Năm 2015
VND VND

11,197,392,5183,695,566,541
(3,695,566,541)

5,677,792,715 12,474,160,140

Quý 4 Năm 2015

(20,766,216,853)         (7,978,243,758)       

Việc tính toán lãi cơ bản trên cổ phiếu có thể phân phối cho các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty được thực
hiện dựa trên các số liệu sau :

VNĐ VNĐ
Quý 4 Năm 2016

Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu 
phổ thông

(20,766,216,853)         (7,978,243,758)       

44,268,977 43,543,306

(469)                            (183)                        

-

Các khoản điều chỉnh tăng 

201,543,205

-
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