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CONG TY CO PHAN C DIN UONG B - VINACOMIN 
THONG TIN YE CONG TY 

U 

U THÔNG TIN CHUNG yE CONG TY 

Cong ty c ph.n Ca din Uông BI - Vinacomin hoat dtng theo Giy chüng nhn dang k kinh doanh s 22.03.000336 ngày 
3 1/12/2004 do Sâ KE hoch và DAu tir tinh Quãng Ninh cAp. Cong ty dä nhiu l.n diu chinh giAy chirng nhn dng k 

• 
doanh nghip, lAn sfra di gAn nhAt là IAn thir 9 thrçic cAp ngày 19/03/2018. S GiAy chUng nhn däng k kinh doanh duçc 
thay di bAng ma s doanh nghip s6 5700526340 trong dang k thay di lAn thir 4 ngày 29/04/20 10. 

Cong ty có tri1 sâ t?i  phu&ng Bc Scm, thành ph Uông BI, tinh Quâng Ninh. 

U 
HO! DONG QUAN TR! 

Các thành viên cüa Hi dng quãn tn trong näm và dn ngày 1p báo cáo nay bao gm: 

U Ong Büi Hng Quang Chü tich Miln nhim ngày 15/12/2021 

- Ong Lê Quang Binh Chü tich Bd nhim ngày 15/12/2021 

• - Ong Lé Van TuAn U' 

• 
- Ong Phan VAn Srng U) viên Miln nhim ngày 01/12/2021 

- Ong Nguyn Minh Tam U' viên 

U - Ong Phm VAn Chung U viên Bd nhim ngày 11/01/2022 

- Ong BUi Xuân liEn u' vien 

• BAN GIAM DOC 

Các thành viên cüa Ban Giá.m dEc dA diEu hành hot dng cüa Cong ty trong nAm và dEn ngày 1p báo cáo nay bao gôm: 

- Ong Lé VAn TuAn Giám dEc 

• - Ong Phan VAn Sthig PhO Giám dEc Nghi hicu ngày 01/12/2021 

- Ong Nguyn Minh Tam Phó Giãm dEc 

U NGU'OI IMI DIN THEO PHAP LUT 

Ngu&i dai  din theo pháp lut cüa Cong ty trong nAm và dEn ngày 1p báo cáo nay là Ong Lé VAn TuAn. Chirc danh: Giám 
• dEc 

U 
BAN KIEM SOAT 

Các thành vién cüa Ban KiEm soát trong nAm và dEn ngày 1p báo cáo nay bao gEm: 

U - Ba Nguyn Thj Thanh HuyEn TnrOng Ban KiEm soát 

- Ong Trân Hthi Doàn Thành vién 
U - Ong NguyAn TrQng Thanh Thành viên 

KIEM TOAN VIEN 

U Cong ty TNHH KjEm toán BDO dA kiEm toán Báo cáo tài chmnh cho nAm tài chInh kEt thüc t?i  ngày 31 tháng 12 nAm 2021 
cüaCongty. 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 2 



CONG TY cO PHAN CO DIN UONG B - VINACOMIN 

BAO CÁO CUA BAN GIAM DOC 
V báo cáo tài chInh cza Cong ty cho nãm tài chInh kt thzc ngày 31 tháng 12 nãm 2021 

Ban Giám d6c Cong ty trinh bay báo cáo cüa mInh cüng vdi Báo cáo tài chInh cüa Cong ty cho näm tài chmnh kt thüc ngày 

31 tháng 12 näm 2021 

TRACH NHIM CUA BAN GIAM DOC DO! vOi BAO CÁO TA! CHINH 

Ban Giám d6c Cong ty chju trách nhim 1p  Báo cáo tài chinh và dam bão Báo cáo tài chInh dà phãn ánh mt cách trung 
thirc và hqp I v tInh hmnh tài chinh tai  ngày 31 tháng 12 näm 2021 cüng nli,i kt qua hot dng kinh doanh và hru chuyên 
tin t trong näm tài chInh kt thUc cüng ngày cUa Cong ty và nhn thAy không cO v.n d bAt thithng xãy ra cO the ãnh 
htràng dAn khá näng hot dng lien wc cüa doanh nghip. 

Trong vic 1p Báo cáo tài chinh nay, Ban Giám dc Cong ty duvc yêu cAu phãi: 

- L%ra chQn các chinh sách kA toán thich hcp và áp ding các chinh sách do mt cách nhAt quan; 

- Dua ra các xét doán và uàc tinh mt cách hcTp l và than tr9ng; 

- Nêu rO các chuân mrc kA toán áp ding cho Cong ty cO thiçxc tuán thu hay không và tAt cã nhUng sai lch tr9ng yêu so vâi 
nMng chuAn mic nay dA duçc trinh bay và giãi thIch trong Báo cáo tài chinh; 

- Lp Báo cáo tài chInh ten ca sâ hoat dng lien tic trr tithng hp không thA giã djnh rang Cong ty sê tiAp tiic hot dng 
lien tic; 

- ThiAt 1p va thrc hin h th6ng kiAm soát ni b mt cách huu hiu dA dam bão vic 1p Va trinh bay Báo cáo tài chinh 
không có sai sot tong yEu do gian l.n hoc nhAm lan. 

Ban Giám dc COng ty chlu  trách nhim dam bão sA kA toán thrcic ghi chép mt cách phü hcip dê phãn ánh hcTp l tInh hinh 
tài chInh cüa Cong ty a bAt k5' th&i diAm nào và dam bão báo cáo tái chInh cüa Cong ty chrcyc 1p phU hçp vài các ChuAn 
mic kA toán Vit Nam, ChA d kA toán doanh nghiép Vit Nam hin hành và các quy dinh pháp 1 cO lien quan. Ban Giám 
dAc Cong ty cüng chju trách nhim dam bão an toàn cho các tai san va dA thc hin cãc bin pháp phü hgp dA ngän chn va 
phát hin các hành vi gian 1n và sai pham khác. 

Ban Giám dAc xác nhn rang COng ty dà tuãn thu các yeu cAu néu ten tong vic 1p Báo cáo tài chinh. 

PHE DUYT BAO CÁO iAi CHiNH 

Ban Giám dAc chüng tôi phê duyt báo cáo tài chInh cho näm tài chInh kAt thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2021 dInh kern duçic 
trinh bay tr tang 05 dEn tang 24. Theo kiAn cüa Ban giám dEc Báo cáo tài chinh nay dä phán ánh trung thirc, hqp Is', ten 
các khIa canh  trQng yEu, tinh hmnh tài chInh cüa Cong ty t?i  ngay 31 tháng 12 näm 2021, kAt qua hot dng kinh doanh va 
tinh hInh liru chuyAn tiAn t cho näm tài chInh kAt thUc ngay phü h9p vài các ChuAn mrc kA toan Vit Nam, ChA d kA toán 
Vit Nam và các quy djnh pháp 1 có lien quan dEn vic 1p và tInh bay Báo cáo tài chInh. 

QuángNinh, ngày 14 tháng 03 nám 2022 

dai dien Ban Giám dEc. 
"c 

'0 
4.  

C') 

Giãm dEc 
Lê Van TuAn 
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BAO CÁO KIEM TOAN DOC LJLP 
V Báo cáo tài chInh cza Cong ' cophán 'c' din UOng BI - Vinacomin 

cho näm tài chInh k& thüc vào ngày 31/12/202 1 

KInh gui:  CO BONG, HQI BONG QUAN TR! VA BAN GIAM oOc 
CONG TY cO PHAN C DIN UONG BI - VINACOMIN 

Chüng tôi dà kim toán báo cáo tài chmnh kern theo cUa Cong ty c phn C din Uong BI - Vinacomin, thrçc 1p 
ngày 14 tháng 03 näm 2022 tr trang 05 dn trang 24, bao grn Bang can di ké toán tai  ngày 31 tháng 12 närn 
2021, Báo cáo k& qua hot dng kinh doanh, Báo cáo hru chuyên tiên t cho näm tài chmnh kêt thüc ngày 31 tháng 
12 näm 2021 và Bàn thuyt minh Báo cáo tài chInh. 

Trách nhim cüa Ban Giám d6c 
Ban Giám dc Cong ty chju trách nhim v vic 1p và trInh bay trung thirc và hçip 12 Báo cáo tài chinh cüa Cong 
ty theo chun rnvc k toán, ch d k toán doanh nghip Vit Narn va các quy djnh pháp i' có lien quan den vic 
lap và trinh bay Báo cáo tài chinh và chiu trách nhirn v kim soát nôi bô ma Ban Giám dôc xác djnh là can thiêt 
d darn bão cho vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chinh không có sai sOt trng yu do gian lan hoAc nhâm 1n. 

Trách nhim cUa Kiêm toán viên 

Trách nhim cUa chUng tôi là dtra ra ' kin v Báo cáo tài chinh dia trén kt qua cUa cuôc kim toán. ChUng tôi dA 
tin hành kim toán theo các chuán inirc kim toán Viêt Nam. Các chun miic nay yéu cu chUng tôi man thU 
chun mirc va các quy djnh v dao  dCrc ngh nghip, 1p k hoch và thrc hin cuc km toán dé d?t  duçic sr dam 
báo hçp 1 v vic 1iu Báo cáo tài chInh cUa COng ty có con sai sot tr9ng yu hay khOng. 

Cong vic kirn toán bao grn thirc hin các thU tic nhm thu thp các bang chirng kim toan v các s 1iu và 
thuyEt minh trén Báo cáo tài chinh. Các thU tiic kim toán duvc lip ch9n dip trén xét doán cUa kim toán viên, bao 
gm dánh giá rUi ro cO sai sot trong yu trong Báo cáo tài chInh do gian ln hoäc nhAm l.n. Khi thi.rc hin dánh giá 
các i-Ui ro nay, kim toán viên d xem xét kirn soát ni b cUa Cong ty lien quan dn vic 1p và trInh bay Báo cáo 
tài chInh trung thiic, hcp 1' nhAm thit kE các thU t11c kiErn toán phU hçp vai tInh hmnh thirc tE, my nhién không 
nhm rnvc dIch dua ra ' kin v hiu qua cUa kim soát ni b cUa Cong ty. Cong vic kim toán cüng bao gôrn 
dánh giá tInh thIch hçp cUa các chInh sách kE toán ducic áp ding và tInh hqp l cUa các trâc tInh k toan cUa Ban 
Giám dc cUng nhtr dánh giá vic trInh bay tng th Báo cáo tài chInh. 

ChUng tôi tin tuông rang các bang chUng kirn toán ma chUng tôi dä thu thp duc là dÀy dU va thIch hçp lam co 
sâ cho ' kin kim toán cUa chUng tôi. 

V kin cUa kim toán viên 

Theo ' kin cUa chUng tôi, báo cáo tài chinh kern theo dã phãn ánh trung thirc và hçip l', trên các khIa cnh trçng 
yu tInh hInh tài chInh cUa Cong ty c phAn C diên Uong Bi - Vinacomin ti ngày 31/12/2021 cUng nhii két qua 
hoat dng kinh doanh va tInh hinh km chuyn tin t cho n.m tài chInh két thUc cUng ngày, phU hqp vi chuÀn 
mrc k toán. ch d k toán doanh nghip Vit Nam va các quy djnh pháp l cO lien quan dn viçc 1p và trinli bay 
báoc.ctâi  hInh. 

?337O 

Bài VAn Virong - PhO Tong Clam dôc Nguyn Tun Anh - Kiêm toán viên 
So Gicly NDKHN kid,n loan 0780-2018-038-1 S Gidy CNDKHIV kkm loan 1906-2018-038-1 

BDO Audit Services Co. Ltd. a limited liability company incorporated in Vietnam, is a member of BOO International Limited, a UK company limited by guarantee. 
and forms part of the International BOO network of independent member firms. BOO is the brand name for the BDO International network and for each of the BOO Member Firms. 
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CONG TV CO PHAN C DIN UONG B! - VINACOMIN 

BANG CAN oOi KE TOAN 
TQi ngày 31 tháng 12 nám 2021 

BO1-DN 

Don vj tinh: VND 

TA! SAN 
Ma Thuyt 
s minh 

S cui näm S6 du nam 

A- TAISANNGANHN 100 70.584.121.581 62.232.231.185 

I. Tin và các khoãri ttro'ug throng tin 110 V.1 1.787.496.046 2.084.020.374 

1. lien 111 1.787.496.046 2.084.020.374 

2. Cackhoantucngdi.rangtién 112 

II. Dâu tu tãi chInh ngn hn 120 

III. Các khoãn phãi thu ngän hn 130 36.136.954.437 40.826.042.135 

1. Phãi thu ngn han  cüa khách hang 131 V.2 35.425.062.095 40.777.605.984 

2. Trãnixâcchong±ibánng.nhn 132 V.3 82.821.593 32.354.402 

3. Phãi thu ni b ng.n han 133 

4. Phãi thu theo tin d k6 hoch hcip dng xây dirng 134 

5. Phãithuvéchovayngânhan 135 

6. Phâithungnhankbác 136 V.4 629.070.749 16.081.749 

IV. Hang ton kho 140 32.386.009.311 19.292.401.173 

1. Hangt6nkho 141 V.5 32.386.009.311 19.292.401.173 

2. Drphônggiamgiahangthnkho 149 

V. Tài san ngn hn khác 150 273.661.787 29.767.503 

1. Chiphitratnncngnhn 151 V.6 273.661.787 29.767.503 

2. ThugiátrjgiatAngthrccckh&utrr 152 

3. Thu và các khoân khác phai thu Nhà nuOc 153 

B- TAISANDA1HiN 200 14.399.227.395 13.498.622.944 

I. Các khoàn phãi thu dài hn 210 

II. Tài san c djnh 220 14.270.437.230 13.028.385.345 

1. Tài san c dinh hOu hlnh 221 V.7 14.270.437.230 13.028.385.345 

Nguyen giá 222 69.014.863.367 65.809.258.773 

Giá Zr! hao mon 111y  k 223 (54.744.426.137) (52.780.873.428) 

2. Tài san c dinh thuê tâi chinh 224 

Nguyen giá 225 

Giá Zrj hao mOn 112y k 226 

3. Tãi san c6 djnh vô hinh 227 V.8 

Nguyen giá 228 73.538.500 73.538.500 

Cia Zr! hao mOn lIy kl 229 (73.538.500) (73.538.500) 

III. Tài san dài han khác 260 128.790.165 470.237.599 

1. Chiphitràtnrâcdàihan 261 V.6 128.790.165 470.237.599 

TONG CQNG TAI SAN 270 84.983.348.976 75.730.854.129 

Báo cáo tài chInh nàyphái dwtc dgc cCng các thuylt minh kern thea 5 
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CONG TY CO PHAN C DIN UONG B! - VINACOMIN 

BANG CAN DO! KE TOAN ('tip theo) BO1-DN 

Tai ngày 31 tháng 12 nàrn 2021 

NGUON VON 
Ma 

S6 

Thuyt 
minh 

S6 cu61 nAm S6 du näm 

C - Nç1 PHAI TRA 300 56.804.504.115 47.288.454.161 

I. Nqngn hn 310 56.804.504.115 47.288.454.161 

1. Phãitrànguôibánngnhan 311 V.9 33.751.529.396 28.019.077.002 

2. Ngui mua trà tin trtxâc ngân hn 312 339.048.462 20.000.000 

3. ThuvàcáckhoànphàinpNhànuâc 313 V.10.1 1.416.620.390 1.153.223.256 

4. Phàitrãngtz&i1aodng 314 V.11 2.821.846.420 2.294.673.119 

5. Chi phi phai trã ngn han 315 194.400.000 

6. Phãitrãnibngânhn 316 

7. Phài trã theo tin d k6 hoch hcrp d6ng xây dmg 317 

8. Doanh thu chira thrc hin ngân hn 318 

9. Phaitrãng.nhnkhác 319 V.12 52.687.809 76.173.650 

10. Vay và nç thué tài chInh ngân han 320 V.13 15.000.000.000 11.731.943.985 

11. Drphongphaitràngânhn 321 V.14 2.598.687.381 3.686.467.195 

12. Qu5khenthtrông,phüc1qi 322 824.084.257 112.495.954 

II. N dài hn 330 

D - NGUON VON CHU SO HUU 400 28.178.844.861 28.442.399.968 

1. V6n chü s& huii 410 V.15 28.178.844.861 28.442.399.968 

1. Vn gop cña chà so hthi 411 24.38 1.000.000 24.381.000.000 

- CphiAuphd thông có quyn bku quyt 411a 24.381.000.000 24.381.000.000 

2. Thngthrv6nc6phn 412 

3. Qu5dutuphattrin 418 350.320.408 350.320.408 

4. Lcinhunsauthuchi.raphanph6i 421 3.447.524.453 3.711.079.560 

LNST chwa phdn phi lüy k dn cui lcj) trzthc 421a 

- LNST chwaphánphi k5 nay 421b 3.447.524.453 3.711.079.560 

II. Ngu6n kinh phi và qu5 khãc 430 

TONG CQNG NGUON VON 440 84.983.348.976 75.730.854.129 

ày 14 tháng 03 nam 2022 

NgtrOi 1p biu Ké toán truông jam d6c 

Pham Van Chung Lê Van Tuán 

Báo cáo tài chinh nàyphài &rçxc d9c ci~ng các thuylt minh kern thea 6 



tháng 03 nam 2022 

dc K toãn truôiig 

Phm Van Chung Lê Van TuAn 

CONG TV CO PHAN C BIN UONG B! - VINACOMIN 
BAO CÁO KET QUA HOAT BONG KINH DOANH B02-DN 
Cho nãm îàì chinh kt thzc ngày 31 tháng 12 nãm 2021 

CHI lIEU 
Ma 
so 

Thuyt 
minh 

NAm nay 

Dan vj tinh: VND 

Nam trir&c 

1. Doanh thu ban hang và cung c'ip djch vi 01 VI.1 165.983.067.341 177.583.546.407 

2. Các khoãn giãm trir doanh thu 02 

3. Doanh thu thuh v ban hang và cung cAp djch v 10 165.983.067.341 177.583.546.407 

4. Giá v6n hang ban 11 VI.2 148.080.416.390 154.828.039.827 

5. Lçn nhun gp ye ban hang va cung cap dch vy 20 17.902.650.95 1 22.755.506.580 

6.. Doanh thu hot dng tài chinh 21 VI.3 2.508.517 2.430.647 

7. Chi phi tài chinh 22 VI.4 1.150.823.661 1.010.329.545 

Trong do: chi phi Mi vay 23 1.150.823.661 1.010.329.545 

8. Chi phi ban hang 25 VI.5 (312.982.426) 3.131.053.809 

9. Chi phi quan I doanh nghip 26 VI.6 13.408.716.667 14.428.916.558 

10. Lçri nhun thun tir hot dng kinh doanh 30 3.658.601.566 4.187.637.3 15 

11. Thu nhp khác 31 VL7 802.436.813 278.374.979 

12. Chi phi khac 32 VI.8 134.670.250 140.165.813 

13. Lçi nhun khãc 40 667.766.563 138.209.166 

14. Tng Ii nhun k toán tru6c thu 50 4.326.368.129 4.325.846.481 

15. Chi phi thuE thu nhp doanh nghip hin hãnh 51 VI.10 878.843.676 614.766.921 

16. Chi phi thud thu nhp doanh nghip hoãn Ii 52 - 

17. Lqi nhun sau thud thu nhp doanh nghip 60 3.447.524.453 3.711.079.560 

18. Lai co' ban trên di phiu 70 VI.11 1.000 1.000 

Nguôi Ip biêu 

Lê Thj An 

BOo cáo tài chlnh nàyphái duc dQc cling các zhuyAi minh kern zheo 7 



Nguôi 1p biu 

Lê Thj An Pham VAn Chung Lê VAn TuAn 

14 tháng 03 nam 2022 

dAc K6 toán tru&ng 

CONG TY CO PHAN CO DIN UONG Bi - VINACOMIN 
BAO CÁO LU'U CHUYEN TIEN TI B03-DN 
(Theo phuong pháp gián tip) 

Cho nám àí chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2022 

MA 
S6 

01 

02 

03 

05 

06 

Thuyt 
minh NAm nay 

Dcm vi tInh: VND 

NAm trtrôc 

4.326.368.129 

2.311.279.699 

(1.087.779.814) 

(56.138.290) 

1.150.823.661 

4.325.846.481 

1.799.540.022 

2.255.700.5 18 

(2.43 0.647) 

1.010.329.545 

08 6.644.553.385 9.388.985.919 
09 3.927.781.698 (11.959.460.852) 
10 (13.093.608.138) 3.599.481.375 
11 6.561.410.163 3.838.437.535 
12 97.553.150 255.465.986 
14 (1.150.823.661) (1.010.329.545) 
15 (816.068.389) (662.871.568) 
16 

17 (561.391.257) (753.653.660) 

20 1.609.406.951 2.696.055.190 

21 (3.553.331.584) (2.704.520.000) 

22 53.629.773 
27 2.508.517 2.430.647 

30 (3.497.193.294W) (2.702.089.353) 

33 53.693.750.444 53.090.309.928 
34 (50.425.694.429) (48.770.092.573) 
36 (1.676.794.000) (2.438.100.000) 
40 1.591.262.015 1.882.117.355 

50 (296.524.328) 1.876.083.192 
60 2.084.020.374 207.937.182 
70 VI 1.787.496.046 2.084.020.374 

CH TIEU 

Luu chuy6n tin tir hoat  dng kinh doanh 
Lçri nhuIn 1rwóc ihul 

2. Dhu chinh c/jo cdc k/joan: 

KhAu hao tài san c6 djnh và bAt dng san dAu ttr 

Các khoãn dr phông 

LAi, 1 tü hot dng dAu ttr 

Chi phi lAi vay 

3. Lti nhui,, là' hoçzl i3ng kin/i doanh 

trwó'c I/lay thu vJn iwu tt3ng 
Tang, giãm cac khoán phãi thu 

Tang, giãmhàngtnkho 

Tang, giãmcáckhoãnphãitrà 

Tang, giãm chi phi trãtri.ràc 

TiAn IAi vay dA trã 

ThuA thu nhp doanh nghip dAnp 

Tin thu khác ti'r hot dng kinh doanh 

Tin chi khác cho hoat dng kinh doanh 

Lwu chuyn lkn lhuân là' hozl it3ng kinh doanh 

II. Luu chuyn tin tr hoat  dng dAu tu 
1. Tin chi dA mua sam, xAy dimg tài san c6 djnh Va 

các tài san dài h?n  khác 

2. Tin thu t& thanh 1, nhucrng ban tài san c6 djnh và 
cac tài san dài han  khác 

3. TiAn thu lAi cho vay, cô tirc và lçii nhun thrçvc chia 

Lu'u chuyln lien lhuân là' hogi ct3ng dâu 1w 
III. Luii chuy6n tin tü hot dng tài chInh 
1. Tin thu tr di vay 

2. TiAn trã nçi g6c vay 
3. c6 trc, lqi nhun dAtrã cho chü sihctu 

Lwu chuyén lien lhuân là'hoql d3ng lài chinh 

Luu chuyên t16n thuAn trong nAm 
Tiên và tu'o'ng duong tin dAu nAm 
Tin vA tu'ong duong tin cuAi nAm 

Báo cáo tài chInh nàyphái ditctc dQC cimg các thuylt minh kern theo 8 



CONG TY CO PHAN C DIN UONG BI - VINACOMIN 
BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH B09-DN 
Cho näm tài chInh kIt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2021 

I. THÔNG TIN CHUNG 

HInh thtrc s& hUu vn 

Cong ty c phân C din Uong Bi - Vinacomin là mt cOng ty c phn duqc thành 1p tr vic chuyn dôi Co phn hóa 
Nha may ca din Uông Bi, don vj trirc thuc Cong ty than Vàng Danh. Cong ty hot dng theo Giy chüng nhn däng 
k kinh doanh s 22.03.000336 ngày 3 1/12/2004 do Si K hoch và DAu tu tinh Quãng Ninh cp. Trong qua trInh 
hot dng, các thay dM v chirc näng kinh doanh, thay di ten Cong ty và diu chinh vn diu 1 cUa COng ty cüng dà 
duc Sâ K hoch và DAu tu tinh Quãng Ninh chu.n y ti cac däng k thay d,i tr lAn 1 ngày 18/08/2005 dAn thay di 
lAn 9 ngày 19/03/20 18; theo do s GiAy chthig nhn dang k) kinh doanh duc thay dOi bang ma so doanh nghip so 
5700526340 trong dang k thay d6i IAn thtr 4 ngày 29/04/20 10. 

Cong ty cO triI sâ tai  phu&ng Bc Sm, thành ph Uong Bi, tinh Quãng Ninh. 

2. Linh virc kinh doanh 

- San xuAt cong nghip. 

3. Ngành ngh kinh doanh 

Hogt dng kinh doanh chmnh: Gia cOng co khI; Xir l và tráng phü kim loai; Si'ra ch1a may móc, thit bj; Si'ra cha 
thit bj mô, thit bj phàng n, thit b chuyên dung khác; Si'ra chüa thit bj din; San xuAt thit bj din khác; San xuAt 
thit bj mô, thit bj phOng n, thit bj din ca; San xuAt dAn may xc hra, xe din va toa Xe... 

4. Chu k' san xut kinh doanh thông thu*ng 

Chu k' hot dng cüa Cong ty là khoâng th&i gian tfr khi mua nguyen vt lieu tham gia vao quy trinh san xuAt dAn khi 
chuyAn di thãnh tin hoc tài san d chuyAn di thành tiAn, ththng không qua 12 tháng. 

5. Dc dim hot dng cüa doanh nghip trong näm cO ãnh huöng dAn Báo cáo tài chinh 

Không có hot dng nao cüa doanh nghip trong näm ãnh hi.ràng dAn báo cáo tài chInh cüa doanh nghip 

6. Nhân viên 

Tng s can b nhán vien cUa Cong ty ti ngày 3 1/12/2021 là 197 nguäi (T?i ngày 3 1/12/2020 là 202 ngui). 

7. Tuyên bô v khã näng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chInh 

Thông tin so sánh du?c trInh bay theo s lieu tr Báo cáo tãi chInh cho näm tài chinh kt thUc ngày 31/12/2020 dA duc 
kim toán bâi COng ty TNHH Kim toán BDO. 

II. NAM TAI CH!NH, DON Vt TIEN T SIY DIJNG TRONG KE TOAN 

1. K)' k toán näm: Theo näm duoig ljch, bat dAu tü ngày 01/01 và k& thüc vào ngày 3 1/12. 

2. Don v tiAn t sü diing trong k toán 

Dan vj tiAn t sr d1ing trong k toán là Dng Vit Nam (VND). 

III. CHUAN MVC  VA CHE DQ KE TOAN AP DVNG 

1. Ch d k toán áp dung 

Cong ty áp ding Ch d kE toán doanh nghip Vit Nam ban hành kern theo Thông tu 200/2014/TT- BTC ngày 22 
tháng 12 näm 2014 ("Thông tu 200"), Thông tu 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 3 nam 2016 süa dOi bô sung mt sO 
diu cüa Thông tu 200 cüa B Tài chInh huàng dAn ch dO k toán doanh nghip. 

Ban thuylt minh nay là mt b5phn hcip thành và phái dztqc dQc càng vth Báo cáo tài chInh 9 



CONG TY CO PHAN C DIN UONG B! - VINACOMIN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH (tkp iheo) B09-DN 
Cho nám tài chInh k& thzc ngày 31 tháng 12 näm 2021 

Báo cáo tài chfnh dixçc 1p theo nguyen tc giá g6c và phü hcp vài Chun mvc  k toán Vit Nam. Báo cáo tài chinh 
kern theo khong nhm phàn ánh tInh hInh tài chInh, kt qua hot dng kinh doanh và tInh hlnh liru chuyn tin t theo 
các nguyen tc và thông 1 k toán dtrçrc chip nh.n chung tai  các nuàc khác ngoài Via Nam. 

5. Tuyên b v vic tuãn thu Chun mçrc k toán và Ch d kê toãn 

Ban Giám d6c darn bão d 1p và trmnh bay báo cáo tài chInh tuân thu các yêu cAu cüa Chuán mrc k toán Via Nam, 
Ch d k toán doanh nghip Vit Nam hin hành va các tài lieu hiràng dn cO lien quan dn vic 1p và trinh bay báo 
cáo tài chInh. 

IV. CAC CHINH SACH KE TOAN AP DIJNG 

Sau dày là nhung chinh sách kE toán chü yu thrc Cong ty áp di,ing trong vic 1p Báo cáo tài chinh. NhUng chmnh 
sách k toán nay nht quán vài các chInh sách k toán áp diing trong vic 1p báo cáo tài chinh cUa närn tài chInh g.n 
nht. 

Nguyen tc ghi nhn các khoãn tin và các khoan tuong dtrong tin 

Tin và các khoán tirnng throng tin bao grn: tin mat,  tin g1ri ngân hang không k5' hn và có k5' hn (duài 3 tháng), 
tin dang chuyn và các khoàn dAu tu ngAn han  có th&i hn thu hM không qua 3 tháng k tir ngày du ti.r, có khã näng 
chuyn di d dàng thành mt lucing tin xác djnh va không có rüi ro trong vic chuyn di thành tiM tai  thai diem 
báo cáo. Vic xác djnh các khoãn nrong d.rcng tiM dam bão theo quy djnh cüa ChuM mIrc k toán Via Narn s 24 
"Báo cáo liru chuyM tién t". 

2. Nguyen tc k toán ncr phãi thu 

N phài thu là s tiM có th thu hM tr khách hang hoc các di tuclng khác. Ncr phãi thu ducK trinh bay theo giá trj ghi 
s trr di các khoãn dir phOng ncr phái thu khó dôi. 

Vic phân loai các khoàn phãi thu là phãi thu khách hang, phãi thu khác duçrc thirc hin theo nguyen täc: 

- P/ia! thu khdch hang: Gm các khoãn phái thu mang tInh chit thuong mai  phát sinh tir giao djch cO tinh chit mua, 
ban. 

- Phd! thu khdc: Gm các khoàn phãi thu không có tinh thuong mai,  không lien quan dn giao djch mua, ban (nhu: 
phài thanh toán tiM din thoi, các khoãn phãi thu các khoãn thu hO chi hO...). 

Theo döi khodn pith! thu 

Các khoãn phãi thu ducrc theo dOi chi tit theo kS' han g&, k' hn cOn lai tai thai diEm báo cáo, theo nguyen t và theo 
tirng dEi tuong. Tai  thai diErn Ip báo cáo tài chInh, khoàn phãi thu có thai gian thu hEi cOn lai  không qua 12 tháng 
hoäc mOt  chu kS'  kinh doanh ducK phân loai là phãi thu ngân han,  khoãn phãi thu có th&i gian thu hEi con li tren 12 
tháng hoc hon mOt  chu k' kinh doanh thrçic ghi nhn là khoãn phãi thu dài han. 

Các khoân ncr phãi thu ducrc ghi nh.n khOng vuçrt qua giá trj cO thE thu hEi. 

3. Nguyen tc ghi nhn hang tEn kho 

Hang tEn kho ducK xác djnh trên cci SO giá thEp hon gitia giá gEc và giá trj thuAn có thE thi,rc hin duçrc. Vic xác djnh 
duçrc thc hin theo quy dinh  cüa ChuM rnrc kE toã.n sE 02 - "Hang tEn kho", ci1 thE: Giá gEc hang tEn kho bao gEm: 
Chi phi rnua, chi phi chE biEn và các chi phi lien quan trrc tiEp khác phát sinh dE cO duqc hang tEn kho tai  dja diEm va 
trang thai hin tai. Giá trl thuM cO thE thc hin ducK, duçrc xác djnh bang giá ban uOC tInh trlr di (-) chi phi uOc tInh 
dE hoàn thành san phm và các chi phi uOc tinh cM thiEt cho vic tieu thii. 

Phw0ngphdp t(nh gid trj hang tn kho: Bjnh quân gia quyên. 

Phwo'ngphdp hqch loan hang tEn kho: K khai thuOng xuyên. 

Bàn thuyEt minh nay là mç5t b(5phn hctp thành vàphái dz-crc dQc cling vOl Báo cáo tài chlnh 10 



CONG TY CO PHAN CO DIN UONG B! - VINACOMIN 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH (11ev 1heo) B09-DN 
Cho nàm tài chInh kIt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2021 

Pluatng phdp Ip drphàng giãm giá hang Itn kho: D phong giãm giã hang tn kho dirc trIch 1p cho phn giá nj 
dr kin bj thn thAt do cãc khoàn suy giàm trong giá trj (do giãm giã, hông, kern phAm chAt, li th&i...) cO th xãy ra di 
vài nguyen vt lieu, thành phAm, hang hoá tn kho thuôc quyEn sâ hüu cüa Cong ty dra trén bang chUng hçip l ye sr 
suy giâm giá trj tai  ngày kEt thüc näm tài chinh. Tang hoc giâm s du tài khoãn diii phông diroc ghi nhân vào giá vn 

hang bàn trong kj'. 

Theo dánh giá cUa Ban Giám d6c Cong ty, ti ngày 3 1/12/2021, Cong ty không có hang ton kho bj giàm giá, hông, 
kern phAm chAt, li thai..., nên không cAn trIch 1p d phong. 

4. Nguyen tc k toán và khAu hao Tài san C6 dnh 

Tài san c djnh hfru hInh (TSC'D HH) 

TSC[) HH dixçc phãn ánh theo nguyen giá trr di giá tn hao mon lüy kê. 

Nguyen giá TSCI) HH là toân bO các chi phi Cong ty phãi bO ra d Co TSCE) tinh dn thii diem dua tài san do vào 
trng thai sn sang sCr dmg. Vic xác djnh nguyen giá TSCE) HH d6i vài tfrng 1oi phü hcrp vai ChuAn mirc k toán 
Vit Nam s6 03 v tài san c6 djnh hUu hInh. 

Các chi phi phát sinh sau ghi nhân ban dAu (chi phi nâng cAp, cãi tao, duy tu, süa chta...) duçc ghi nhn vào chi phi 
san xuAt kinh doanh trong ks'. Trong tnr&ng hcip cO th chüng minh mOt  cách rO rang rang các khoãn chi phi nay lam 
tang Igi ich kinh t6 trong tumg lai du tfnh thu duçc do vic sir diing TSCD HH vugt tren ml'rc hoat dng tiêu chuAn dà 
thigc dánh giá ban dAu thI chi phi nay ducc v6n hoá nhir mt khoãn nguyen giã tang them cüa TSCD. 

Khi TSCD HH duçic bàn hay thanh l, nguyen giã và giá trj hao mOn lüy kê di.rgc xOa so khOi Bang can d6i kA toán va 
bAt k' cac khoãn lAi l nao phát sinh do thanh l' TSCD dan duçic hach toán vào kt qua hoat dung kinh doanh. 

TSCD HH dircic trich khAu hao theo phwing pháp dix&ng thâng trong su6t th&i gian si'r diing uâc tInh nhu sau: 

NhOmTSCI S6nAm 
Nhà cüa, vt k16n trüc 05 - 50 näm 

May mOc thit bj 03 - 07 nAm 

Phuong tiên vn tài 06 - 10 nàm 

Thit bj quan l2 03 - 05 näm 

Tài san Ca djnh vô hInh (TSC'D VII,) 

TSCD VH diiçxc phàn ánh theo nguyen giã trir di giá trj hao mOn lüy ké. 

chiaxng trInh phn mIni 

Nguyen giá TSCD cüa các chiwng trinh phAn mm dugc xác djnh là toàn bO các chi phi thrc t6 ma Cong ty dã bO ra dé 
cO cãc chuong trInh phAn m6m trong truang hgp chuong trinh phAn m6m là m)t b phãn cO th6 tách r&i vài phAn cüng 
cO lien quan, thi6t k6 b6 tn mach  tich hgp bàn dAn theo quy djnh cüa pháp 1ut v6 sâ hthi tn tue. Chuong trInh phAn 
m6m dugc khAu hao theo phuong pháp du&ng thAng tnong yang 03 näm. 

Cdc quy djnh khdc vl quan lj, sfr dyng, khIu hao TScD 

Các quy dinh khác v quàn l2, sr dmg, khAu hao TSCD dugc Cong ty thuc hin theo Thông tu 45/2013/TT-BTC ngày 
25/04/20 13 cUa B îàî chinh và Thông tu s6 147/2O16iTT-BTC ngay 13/10/20 16 cUa B Tài chinh V6 "si'ra dôi, bô 
sung mt s6 di6u cüa Thông tu s6 45/20131TT-BTC ngày 25/04/2013 cüa Bô tài chInh huàng dAn ch6 dO quàn l', 5tr 
dung và trich khAu hao tài san c6 dnh. 

5. Nguyen tAc k6 toán thu6 

a) Thulihu nh2p doanh ngh4p hin hành 

Chi phi thu6 thu nhp hin hành dugc xác djnh tren co sâ thu nhp chju thuA ya thu6 suAt thu6 thu nhp doanh nghip 
trong näm hiên hành (20%). 

Bàn thuylt minh nay là m5t b3phn hcrp thành vàphàf d&tcrc dQc cirng v&i Báo cáo tài chInh 11 



CONG TY CO PHAN C DIN UONG B! - VINACOMIN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (lip lheo) B09-DN 
Cho nám tài chInh kit thác ngày 31 tháng 12 nãm 2021 

b) Cdc loqi lhui khdc 

Các loi thu khác thrçic ap ding theo các lut thud hiên hánh tai  Vit Nam. 

Các báo cáo thu cüa Cong ty s chju s.r kim tra cUa cc quan thu. Do vic áp thing lut và các quy djnh v thud d6i 

vài các loai nghip vi1 khác nhau có th duçic giãi thich theo nhiu cách khác nhau, s thud duçic trInh bay trên báo cáo 

tài chinh có th së bj thay di theo quyt djnh cuM cüng cüa c quan thu. 

6. Nguyen tc k toán chi phi trã trLthc 

Chi phi trà truOc là các chi phi thirc t da phát sinh nhimg có lien quan dn kt qua hoat dng san xuAt kinh doanh cüa 
nhiu k' k toán và vic kt chuyn các khoãn chi phi nay vào chi phi san xut kinh doanh cüa các k' k toán sau. 

Các khoãn chi phi trà tnrâc dircvc theo dOi chi tit theo k' han. Tai thi dim 1p  báo cáo tài chinh, khoán chi phi trã 
tri.râc cO th&i gian không qua 12 tháng hoac  mt chu k' kinh doanh k tir th&i dim trã trtiâc di.rcrc phãn loai là chi phi 
tra tnrâc ngán han,  khoãn chi phi trã truàc CO th&i gian trên 12 thang hoAc hm môt chu k' kinh doanh k tir th&i diem 
tra tnrOc duçic ghi nhn là chi phi trã truâc dài han. 

Chi phi trã tnràc ngân han  ghi nhn trên bang can dM k toán là chi phi bão him xe co giài và phi sr ding duàng bO 
thrçic phân b 12 tháng. Chi phi trã truâc dài hn là chi phi sCia chUa lan tài san c djnh, phi bão tn du&ng bO và giá tn 

näm. I' 

7. Nguyen tc k toán ncr phãi trã 

Các khoãn nçi phãi trã ducrc trInh bay theo gia gc. Vic phân loi các khoãn phãi trã là phãi trã nguàri ban, phài trã 
khác duçrc thirc hin theo nguyen tAc: 

- P/ia! Ira ngwôi ban: Gm các khoãn phãi trã mang tInh chit thuang mai  phát sinh t& giao dch mua hang hOa, djch 
vii, tài san. 

- P/id! Ira khdc: Gm các khoãn phài trã không CO tInh throng mai,  không lien quan dn giao djch mua, ban, cung 
cAp hang hóa djch vi (nhu: lqi nhun phãi trã, phãi trã v các khoãn BI-LXH, BHYT, BHTN, KPCD...) 

Theo do! cdc khodn phd! Ird 

Các khoân phãi trã dirac theo di chi ti& theo kS'  han gc, kS' han con lai tai th&i dim báo cáo, theo nguyen t và theo 
timg di tuçrng. Tai th&i dim 1p báo cáo tài chinh, khoãn phãi trã có th&i han trã nçi cOn lai  không qua 12 tháng hoäc 
mt chu kS'  kinh doanh &rçrc phán loai là phãi tra ngân han,  khoãn phãi trã có th&i gian trã nç cOn lai trên 12 thang 
hoc han mt chu kS' kinh doanh dtrçic ghi n1in là khoân phãi trà dài han. 

Các khoãn nçi phai tra dirçic ghi nhân không thAp han giá trj phãi thanh toán. 

8. Nguyen tc ghi nhn Va vAn hOa các khoãn chi phi di vay 

Ghi nhin chi phi di vay 

Chi phi di vay gm chi phi lãi vay và chi phi lien quan trirc tiAp dn khoãn vay (nhu chi phi thAm djnh, kiAm toán, 1p 
hsavay vAn...). 

Chi phi di vay ducic ghi nhn vào chi phi tài chinh trong k' khi phát sinh (trCi các tnr&ng hgp vAn hOn theo quy dnh 
cüa ChuAn m,rc kA toán Vit Nam sA 16 "Chi phi di vay"). 

Chi phi di vay duTtc  v6n hOa 

Chi phi di vay phát sinh tir khoãn vay riêng có lien quan tnrc tip dAn vic dâu tu xáy thmg hoc san xuât môt tài san 
da dang d,.rçic tInh vào giá tnj cüa tài san dO (ducc vAn hoá) sau khi dA tr& di các khoán thu nhâp phát sinh tir hoat dng 
dAu tu tam  th&i cüa các khoán vay nay. Chi phi di vay ducic vAn hoá khi doanh nghip chic chân thu thrçrc lqi ich trong 
tuang mi do sr dung tài san dO và chi phi lAi vay cO thA xác djnh dirçvc mt cách dáng tin cay. 

Bàn thuylt minh nay là m3t b3phn hp thành và phdi dztç,c dQc ciing vol Báo cáo àí chinh 12 



CONG TY CO PHAN C DIN UONG BI - VINACOMIN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH ('hey lheo) B09-DN 
Cho nãm tài chinh kt thik ngày 31 tháng 12 nám 2021 

9. Nguyen täc ghi nhn chi phi phãi trã 

Chi phi phãi trã bao gm các khoán phãi trà cho hang hóa, djch vi d nhn duçc ttr ngirori ban trong näm nhung thirc t 

chi.ra chi trã do chua có hOa clan hoAc chua dü h sd, tài 1iu k toán, ducic ghi nhân trong näm báo cáo dira trén diu 

khoân ghi trong các hçip dng tuang rng. 

Co sôxdc ajnh cdc loqi chi phi phái Ira 

- Phâi trá zin din, nzthc, dién thoai: Can cCr GiAy báo thanh toán cüa dan vj cung cp djch vu. 

10. Nguyen tc và phuong pháp ghi nhn các khoãn dty phông phãi trã 

Các khoàn dr phong duçic ghi nhn khi Cong ty cO nghia vi no hin ti (nghia vi pháp 1 hoac nghia vi lien dOi) do 

k& qua ttr mt sr kin dA xáy ra; cO sii giãm süt v nhüng lqi ich kinh th cO the xãy ra dn dn vic yêu câu phãi thanh 
toán nghia vi nçi; và dua ra duac mt ixàc tmnh clang tin cy v giá trj cüa nghia vi no do. Các khoãn dv phOng phái trã 
dtrcic ghi nh.n thoã mAn các diEu kin quy dinh trong ChuAn mirc k toán s 18 "Các khoãn dr phOng, tài san vã no 
tiêm tang". 

Phwtrngphdp ghi nh1n dtphöngphãi Ira 

Các khoán di.r phOng phài tra duçic 1p them (hoc hoàn nhp) theo s chênh léch lan han (hoc nhO han) giia so dv 
phOng phãi trã phãi 1p  nam nay so vOi s dij phOng phãi trã dA 1p nAm tniâc chua sir dicing clang ghi trên s k toán. 

Con cá Inch 42p drphèng phdi Ira 

Chi phi báo hành san phIm, hang hóa. 

Dr phông cho bão hành san phm duçc 1p  cho trng 1oi san phm, hang hOa, cong trInh xây lap cO cam kt bão hành 
vài mtc trIch 1p theo các cam kt vâi khách hang. 

Vic trIch 1p dx phOng chi phi bão hành san phAm, hang hOa duçic ixâc tInh bang 5% trên doanh thu các san phâm, 
hang bOa cO yêu cu bão hành. T' l % duçc xác djnli da trên các d lieu th6ng ke v chi phi bão hành trong nhQng 
nAm tniàc và t l binh quân gia quyn cUa tAt cà cac hu qua cO thA xay ra vài các xác suAt tuong irng. 

11. Nguyen tAc ghi nhn vn chü s& hUu 

a) Nguyen Ic ghi nhn vn gop cáa cl,ü sO' hu'u. 

Vdn gop cOa chz sà hfru: Phãn ánh sA thvc t dA dAu tu cüa các c dông. 

Vn gop cüa các c dOng duçrc ghi theo giá thvc tA phát hành c phiAu, nhung ducic phãn ánh chi tiAt theo hai chi tiêu: 
vn gOp cüa chü sà hUu và thng diz vn c phAn. 

C phiu ph thông duçic ghi nhn theo mnh gia. Khoán tiAn thu duçic tr viêc phát hành cô phiAu vuqt qua mnh gia 
dtrçc ghi nhân là thäng du vn c phAn. Các chi phi lien quan trirc tiAp dAn vic phát hành cA phiAu, trr các ãnh huàng 
thuA, duqc ghi giãm vào thng du vAn cA phn. 

b,) Nguyen tc ghi nhn lyI nhun chwa phân phi 

Lçii nhun chua phân phAi phá.n ánh kAt qua kinh doanh (lAi, l) sau thuA TNDN Va tInh hinh phân chia li nhun hoac 
xr 1 l ci'Ia Cong ty. Lcii nhun chua phân phAi duçc theo dOi chi tiAt theo kAt qua hot dng kinh doanh cüa trng nAm 
tài chInh (nAm tnrâc, nAm nay), dAng th&i theo dOi chi tiAt theo timg nOi  dung phân chia lçi nhun (trich 1p  các qu5, 
bA sung VAn dAu tu cüa chU sa hthi, chia cA nyc, Içii nhun cho các cA dong, cho cac nha du tu). 

12. Nguyen tac và phucrng pháp ghi nhn doanh thu 

Doanh thu ban hang hoá, Ihành phm 

Doanh thu ban hang hOa, thành phAm duqc ghi nhn khi kAt qua giao djch duçc xác djnh mOt  cách clang tin cy và 
Cong ty CO khã nAng thu ducic các lçii ich kinh tA ti1 giao djch nay. Doanh thu ban hang duçic ghi nhn khi phân Ian 
nhung rüi ro và lçii ich vA quyAn sâ huu hang hoá dA duçc chuyAn giao cho nguori mua. Doanh thu khOng duoc ghi 
nhin khi cO các yAu tA không chic chân mang tInh trong yAu vA khã nAng thu hAi các khoãn tiAn ban hang hoc cO kha 
nAng bj tra 1a• 

Bàn ihuyêt minh nay là m5t b3ph4n hcip thành và phái dwçrc dc càng vài Báo cáo tài chinh 13 



CONG TY CO PHAN CO DIN UONG BI - VINACOMIN 
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHiNH ('hey fheo) B09-DN 
Cho nóm tài chInh ket thüc ngày 31 tháng 12 nárn 2021 

Doanh thu hoit d3ng tài chinh 

Doanh thu hoat dng tài chinh là khoãn lAi tin gui. 

Lai iiJn gfti: £hrçc ghi nhn trén c sâ thyi gian và läi suAt thirc t tfrng kS',  trI khi khã nàng thu hi tin lâi không 

chAc chin. 

13. Nguyen tc k toán giá vn hang ban. 

Giá vn hang ban dtrçc ghi nhn theo nguyen tc phü hçip vài doanh thu. 

D dam bão nguyen tc th.n trçng, các chi phi visçlt trên mi'rc bInh thithng cüa hang tn kho ducic ghi nhn ngay vào 
chi phi trong k' (sau khi trr di các khoãn bi thrtmg, nu co), gm: chi phi nguyen vt 1iu trrc tiêp tiêu hao vuçit mirc 
bInh thu?yng, chi phi nhãn công, chi phi san xuAt chung c djnh không phân b vào giá trj san phâm nhp kho, hang tn 
kho hao hit, mAt mat. 

Cong ty không phát sinh các khoãn ghi giãm giá vn hang ban trong näm. 

14. Nguyen tc k toán chi phi tài chInh. 

Chi phi tài chinh bao gm: chi phi di vay vn. Chi phi lâi vay (k cã s trich truâc) cüa k'j' báo cáo duxic ghi nhãn dAy 
dü trong näm. 

15. Chi phi ban hang và chi phi quãn l doanh nghip 

Clii phi ben hang: Là các khoãn chi phi thrc tE phát sinh trong qua trInh ban san phAm, hang hoá, cung cAp dich Vp, 
bao gm các chi phi nhân vien, chi phi cong cu ding cp, chi phi khAu hao tài san c6 djnh, chi phi bão hành san phAm, 
chi phi tip khách Va các chi phi khác. 

Khoàn ghi giàm chi phi bàn hang trong näm là hoàn nhp chi phi di,r phOng bão hành san phAm 

Chi phi quãn lj doanh nghip: Là các chi phi quãn l chung, gm chi phi hrcmg nhân viên b phn quán l doanh 
nghiêp (tin hrcmg, tin công, các khoãn phi cAp,...); bào hiAm xA hi, bão him y tA, kinh phi cOng doàn, bão him 
thAt nghip cüa nhán viên quàn l' doanh nghip; chi phi vt lieu van phOng, cOng ciii lao dng, khAu hao TSCD dung 
cho quãn l doanh nghip; thuA mOn bài; dlch  vi mua ngoài (din, nuàc, din thoi, fax, bão hiAm tài san, cháy n6...); 
chi phi bang tiAn khác (tip khách, hi nghj khách hang...). 

Cong ty không phát sinh các khoãn ghi giàm chi phi quãn l? doanh nghip trong näm. 

16. Ben lien quan 

Các ben thrçic coi là lien quan nEu mt ben cO khà nang kim soát hoäc có ãnh hirmg dáng k dM vài ben kia trong 
vic ra quyt djnh các chinh sách tài chinh và hot dng. Các ben cüng duc xem là ben lien quan nu cüng chju sr 
kim soát chung hay chiu ành hràng dáng k chung. Các ben lien quan cO th là các cOng ty hoc các Ca nhán, bao 
gm cã các thành vien mt thit trong gia dInh cUa cá nhãn thrqc coi là lien quan. 

Trong vic xem xét mi quan h cUa các ben lien quan, bàn chAt cUa m6i quan h duqc chü tr9ng nhiu hn hInh thuc 
phap l'. 

Giao djch và s thr vài các ben cO lien quan trong nAm di.rcic trInh bay ?r Thuyt minh S6 VII.2. 

Bàn thuylt minh nay là m(51 bç3ph4n hcip thành và phái thtc'c dQc cüng vol Báo cáo tài chinh 14 



CONG TV CO PHAN CO DIN UONG Bi - VINACOMIN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH (lip 1/leo) B09-DN 
Cho nãm tài chinh kIt ththc ngày 31 tháng 12 nàm 2021 

V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC  TR1NH BAY TRONG BANG CAN DO! KE TOAN 

1. Tiên và các khoãn tuong throng tin 
Sh . I o cuoi nAm So dau näm 

Ti&nmt 223.715.236 535.117 

Tin g1ri ngãn hang 1.563.780.8 10 2.083.485.257 

Tin dang chuyn 

Cong 1.787.496.046 2.084.020.374 

Các khoãn tircmg dtrcmg tiEn 
Cong tin và các khoãn tircrng duong tin 1.787.496.046 2.084.020.374 

2. Phãi thu khách hang 
2.1 P/ia! thu ngdn hqn cáa khdch hang 

S cuoi nAm So du näm 

P/wi thu khách hang là ben 1/ut ba 412.925.100 

Cong ty TNHH xây dmg cong trInh mO Vit Hong 43.852.000 

Cong ty CP DAu tu Thi.wng Mi và CN Dt'ic Trung TDH 352.000.000 

Cong ty c ph.n Vumg Huy 17.073.100 
Phãi thu khdch hang là ben lien quan 35.425.062.095 40.364.680.884 

Chi tilt phái thu khách là ben lien quan thtc thuylt minh tqi ihuylt minh sl VII.2,) 
Cong 35.425.062.095 40.777.605.984 

3. Trã trtrOc cho ngirOi ban 
3.1 Trã trwOc cho ngwô'i ban ngtn hgn 

S6cu6inäm S6dunäm 
Trã trwóc cho nguôi ban là ben tha ba 24.895.000 24.895.000 
Cong ty c phân AlT cong nghip 20.000.000 20.000.000 
Khách hang con 1i 4.895.000 4.895.000 
Trà trwóc cho ngw?ti ban là ben lien quan 57.926.593 7.459.402 

(Chi tilt trà trwóc cho ngithi ban là ben lien quan dzrc thuylt minh tgi thuylt minh sd VIJ.2) 
Cng 82.821.593 

 

32.354.402 

    

4. Phãi thu khác 

4.1 PIth! thu khác ngdn hgn Scu6inäm S6dunäm 

    

Gid 14 Drphàiig Giá 14 Drphèng 
CN TDCNT KS VN Cong ty than 625.889.000 
Duong Huy - 1KV 

Phãithukhác 3.181.749 16.081.749 
Cing 629.070.749 16.081.749 

5. Hang ton kho 
S6 cui näm S dãu näm 

Gid  trj - D(rphàng 

Nguyen 1iu, vat 1iu 2.967.333.278 
Cong Cu, dung ci 201.876.131 
Chi phi san xuAt, kinh doanh dâ dang 29.211.862.104 
Thanhphm 4.937.798 - 
Cong 32.386.009.311  

G!álrj D(rphàng 

2.409.582.909 
156.071.656 

15.872.580.864 
854.165.744 

19.292.401.173 

Bàn thuylt minh nay là m5t bc5phn  hçrp ihành và phthf dwçic dQc cüng vái Báo cáo tài chInh 15 



Chi phi trã trtrOrc 
Chiphltrã trwóc ngdn hzn S cui näm 
- Giá thép gia cong vi là tang thang 12 chua ducic quyEt toán 220.184.240 

- Bão him xe 0 to và phi scr dimg duäng b 40. 123.747 

- Chi phi khác 13 .353 .800 
Cng 273.661.787 

C'hi phi Ira IrwOc dài hqn S cui näm 

- Cong ci,i ding c1i 112.033.409 

- Chi phi sra chIa TSCD 14.883.980 

- Các khoãn khác 1.872.776 
Cong 128.790.165 

6. 
6.1 

6.2 

S6 du näm 

19. 107.503 
10.660.000 
29.767.503 

S du näm 
168.940.833 
155.697.811 
145.598.955 
470.237.599 

15.275.550.371 44.368.946.230 
- 3.553.331.584 

15.275.550.37 1 47.922.277.8 14 

12.523.746.653 34.341.180.894 
217.008.489 2.015.906.266 

12.740.755.142 36.357.087.160 

2.751.803.718 10.027.765.336 
2.534.795.229 11.565.190.654 

Nguyen giá 
SdAunäm 
Mua s.m mOi 
Thanh l2 
S6 cu61 nAm 
Giá trl  hao mOn 
S6dunAm 
Khu hao trong k' 
Thanh l 
S cuSi näm 
Giá trj cOn li 
S6dAunäm 
S cui näm 

5.534.244.172 630.518.000 65.809.258.773 
3.553.331.584 

(347.726.990) (347.726.990) 
5.186.517.182 630.518.000 69.014.863.367 

5.534.244.172 381.70 1.709 52.780.873.428 
78.364.944 2.311.279.699 

(347.726.990) (347.726.990) 
5.186.517.182 460.066.653 54.744.426.137 

248.816.291 13 .028.385.345 
170.451.347 14.270.437.230 

So dãu näm 

Gid Irj 
So cO k/ia náng 

Ira ny 
22.334.580.007 

5.323 .784. 169 
3.023.482.000 
3.637.363.400 

10.349.950.438 
5.684.496.995 

sl VII.2)  
28.019.077.002 

22.334.580.007 

5.323.784.169 
3.023.482.000 
3.637.363.400 

10.349.950.438 
5.684.496.995 

28.019.077.002 

CONG TY CO PHAN C DIN UONG BI - VINACOMIN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH ('tiêp theo, B09-DN 
Cho nám tài chinh kdt iliac ngày 31 tháng 12 nám 2021 

7. Tang, giãm tài san c djnh hfru hInh 

Nhàcfra,vt 
kin tréc 

 

May mOc, 
trang thit bj 

 

Phirong tin Thih bi  dting 
vn tãi ci•1 quãn l 

 

Cng 

          

Trong do:  
Nguyen giá TSCD hi?u hInh dâ hIt khciu hao nhztng vn con sz dung Iqi ngày 31/12/2021 là 47.041.006.724 VND ('tgi 
ngày 3 1/12/2020 là 47.2 76. 733.714 VND). 

Giá trj cOn lqi càa TSCD hI?u hInh dd dung I/il chIp, cdm cá, dam báo khoán vay Iqi ngày 3 1/12/2021 là 
2.450.974.214 VND (tqi ngày 31/12/2020 là 3.351.213.986 VND). 

8. Tang, giãm tài san C6 dnh vô hinh 
Tài san C6 djnh vO hInh cüa Cong ty là phAn mm k6 toán Esoft, nguyen giã 73.53 8.500 VND, dà khAu hao ht tr näm 

9. 
9.1 

2014. 

Phai trã nguOi ban 
pIth! Ird ngwO! ban ngln hzn 

S6 cu6i näm 

GiO Irj Sá cO kha ?iàflg 

Ira 
Pha! Ira ngwà1 bàn là hen ihfr ba 27.611.527.084 27.611.527.084 

Cong ty CP Kim khi Min Bc 11.546.078.093 11.546.078.093 
COng ty c6 phn TECNOVI 
Cong ty TNHH Sao Vit Quàng Ninh 5.372.764.100 5.372.764.100 
Các nhà cung cAp cOn li 10.692.684.891 10.692.684.891 
Phái Ira ngw?ri bàn là ben lien quan 6.140.002.312 6.140.002.312 

(Chi tilt phái trá ngu-&i ban là ben lien quan ditçrc thuylt minh tgi thuylt minh 
Cong 33.751.529.396 33.751.529.396 

Bàn thuyét minh nay là m(3t b(5ph4n hcrp thành và phài thtçrc dQc cling v&i Baa cáo tài chInh 16 



CONG TY CO PHAN C DIN UONG Bi - VINACOMIN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH ('hip theo) B09-DN 
Cho nãm tài chInh kt thzc ngày 31 tháng 12 nám 2021 

10. Thud và các khoãn phãi np Nba nu*c 
10.1 Thuipháin3p 

s6 du näm 
S6 phãi np 

trong nAm 
S6aanptrong 

nAm 
s6 cu61 näm 

     

Thud GTGT hang ban nôi dja 961.687.520 2.421.054.882 2.220.433.035 1.162.309.367 

Thud thu nhâp doanh nghip 191.535.736 878.843.676 816.068.389 254.311.023 

Thud thu nhp cá nhân 154.340.613 154.340.613 

Thud nhà dAt, tin thuê dAt 178.179.604 178.179.604 

Các 1oi thud khác 3.000.000 3.000.000 

Cong 1.153.223.256 3.635.418.775 3.372.021.641 1.416.620.390 

Thui GTGT 

Cong ty np thus giá trj gia tang theo phxmg pháp khAu trii. Thud suAt thud giá trj gia tang nhi.r sau: 
- SãnphâmcakhI: 10% 

Cdc logi thul khdc 

COng ty ké khai và np theo quy djnh. 

ii. Phãi trã ngirOi lao dng 

S cu61 näm S dAu näm 

Luong thãng 12 1.767.796.955 1.465.908.198 

Urcrng b sung 1.054.049.465 828.764.921 
Cong 2.821.846.420 2.294.673.119 

12. Phãi trã khác 

12.1 Pháitrd ngn hgn khác So cuOi nAm SO dAn näm 

KinhphI cong doàn 20.999.802 21.301.972 

Nhn k) qu5', k cxçYc ngân h?n 14.200.000 14.200.000 

Phãi trã, phãi np khác 17.488.007 40.671.678 
Cong 52.687.809 76.173.650 

13. Vay và ncr thuê tài chInh 

13.1 Vay và ni lhuê iài chinh 

Vay ngn hzn 

Ngân hang TMCP Cong 
thtrang - CN Uông Bi (i) 

Ngân hang TMCP Ngoi 
thtwng VN - CN Quãng 
Ninh (ii) 

Cong 

ngdn hgn 

S6 du näm Trong näm S cui nàm 

Giá in 
Sii có khã nãng 

Ira ng7 Tang Giâm Giá 14 
A Socokha 

nang Ira fl9 

9.223.051.379 

2.508.892.606 

9.223.051.379 

2.508.892.606 

35.556.867.788 

18.136.882.656 

33.851.811.222 

16.573.883.207 

10.928.107.945 

4.071.892.055 

10.928.107.945 

4.071.892.055 

11.731.943.985 11.731.943.985 53.693.750.444 50.425.694.429 15.000.000.000 15.000.000.000 

Chi tiEr cdc khoán vay ngân hang ngn hgn 

(i) Khoãn vay ngân hang TMCP Cong Thuung Vit Nam - Chi nhánh Uong Bi theo hçp ding h?n  mirc sO 0 1/2020-
HDCVHM/NHCT3O4-CDUB, m1ic dIch vay: bO sung vOn hru dng phiic vi hot dng san xuAt kinh doanh, th&i hn 
vay duth I närn, lAi suAt quy djnh ti tlmg van ban nhn no. Khoãn vay duqc dam bão bang tin chAp. 

Bàn thuyt minh nay là m(51 b(5ph<n hctp ihành vàphài du-qc dQc cling v&i Báo cáo tài chlnh 17 



CONG TY CO PHAN C DIN UONG B! - VINACOMIN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH (lip 1/leo) B09-DN 
Cho nãrn tài chinh kt thzc ngày 31 tháng 12 näm 2021 

(ii) Khoãn vay ngân hang TMCP Ngoai thucmg Vit Nam - Chi nhánh Quang Ninh theo hçrp dng vay hn mirc so 

01/2021/HMINTQN-CDUB ngày 16/06/2021. Giá trj han  mic tin diing là 30.000.000.000 dong, thñ hn vay: 12 
tháng k tr ngày nhn nçi, miic dich vay: b sung vn hru dng phic vi hoat dng san xut kinh doanh nhtrng không 

bao gm phic vi cho các hoat dng du tu tài san c djnh, thyi han  tM da cüa các khoãn vay trong han  mirc: không 

qua 06 tháng, lài suit quy djnh tai  trng van bàn nhn nçi. Khoãn vay ducic dam bàn theo hçip dng th chp may mOc 
thiEt bj s 01/2020/MMTB/TC/NTQN-CDUB ngày 28/02/2020, giá tn tài san dam bão là may mOc thMt bj vao ngày 
k hqp dng là 3.643.821.387 dng. 

14. Dir phông phãi trã 

14.1 Drphöngphái Ira ngdn hgn 

Di,r phOng bào hành san phm hang hóa 
Cong 

. So cuoi nAm So uau näm 

2.598.687.381 3.686.467.195 

2.598.687.381 3.686.467.195 

15. V6n chü sO hthi 

   

15.1 Bang itái chilu b/in d3ng vo2n c/lu so hiru 

V6 n du tir cüa 
chüs&hthi 

Qu5duttr 
phát triên 

Lçri nhun sau 
thue chira phan 

phi 
CQng 

S6 du nAm trtrO'c 24.381.000.000 350.320.408 3.273.093.169 28.004.413.577 

Tang vn trong näm tnrâc 

Lãi trong näm tnràc 3.711.079.560 3.711.079.560 

Chi trà c t1rc cho cac c dong (2.438.100.000) (2.438.100.000) 
Phân ph6i các qu (834.993.169) (834.993.169) 
S6 dir cu61 näm trtrórc/du näm 
nay 

24.381.000.000 350.320.408 3.711.079.560 28.442.399.968 

Tang vn trong näm nay 

Lai trong näm nay - 3.447.524.453 3.447.524.453 

Chi trà c trc cho cac c dông (*) 
- (2.438.100.000) (2.438.100.000) 

Phân ph& các qu5 (*) 
- (1.272.979.560) (1.272.979.560) 

S6 dir cu61 näm nay 24.381.000.000 350.320.408 3.447.524.453 28.178.844.861 

(*) Cong ty dA trich qu5 khen thuâng phüc lçii, qu5 thirâng ban quân 1', diu hành và chia c tirc cho các c dông tr lqi 
thun sau thud näm 2020 cUa Cong ty theo Nghj Quyt Di hi dng c 
DHDCD ngày 27/04/2021. 

15.2 hi till v6n gOp cOa c/lu sO hfru 

dông thu&ng niên nàm 2021 sO 01/2021/NQ- 

S cu61 näm So dãu näm 

Vn dAu tix cüa Tp doàn CN Than - Khoáng san Vit Nam 8.623.060.000 8.623.060.000 

Vn gop cüa các c dông khác 15.757.940.000 15.757.940.000 

Cong 24.381.000.000 24.381.000.000 

Cac giao djch vi vn vOl cdc c!zü sO htru Va p/lan phi Co 1ác, c/ia lii nhuân 
Näm nay Näm truOc 

Vn dâu Ui cüa chü sâ hthi 

+ Vn gOp du näm 24.381.000.000 24.381.000.000 

+ Vn gOp tang trong näm 

+ Vn gOp giàm trong näm 

+ Vn gOp cui näm 24.381.000.000 24.381.000.000 

C t1rc, lçii nhun da chia 2.438.100.000 2.438.100.000 

Bàn thuyt minh nay là m5t bc3ph<n  hcxp thành và phOi th,qc dQc ci~ng v&i Báo cáo tài chInh 18 



CONG TY CO PHAN C DIN UONG B1 - VINACOMIN 
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH ('tip theo) B09-DN 
Cho nãm tài chInh kit thzc ngày 31 tháng 12 nãm 2021 

Cdplzilu 
.-. L. o cuoi nam o aau näm 

S hrçmg c phiu däng k,2 phãt hành 2.43 8. 100 2.43 8. 100 

S krçmg c phiu dA phát hành/bán ra cong chüng 2.438.100 2.438.100 

Cdphilu phd thông 

Cd philu atu dai 

S krçmg c phiu &rçic mua lai 

Cdphiluphd thông 

Cdphidu itu dcii 

2.438.100 2.438.100 

S krcrng cô phiu dang luu hành 2.43 8. 100 2.43 8. 100 

Cdphidu phd thông 
Cdphilu u-u dâi 

2.438.100 2.438.100 

Mnh giá c phiu dang km hanh: 10.000 VND 

15.3 Co thc 

C trc dà cong b sau ngày kt thüc k'I  k toán näm: 
Cd t&c dã cong bd trên ci philu phi thông: 10% 

15.4 Cdc qu9 khdc thu3c vOn c/ia sO hfru 

Myc dIch Inch 1p  cdc qu9 

Qu5Y ddu tuphát tridn: Dirçc sr diing cho vic dAu tir mi rng các hot dng kinh doanh trong tuang lai nhix du tir 
v6n vào các doanh nghip khac, mua sm TSCD, XDCB, nghién cthi và phát trin, dào to và cãi thin môi tru&ng lam 
viec. 

VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MIJC TRNH BAY TRONG BAO CÁO KET QUA HOT 
DQNG KINH DOANH 

1. Doanh thu ban hang và cung cp djch vi 

1.1 Doanh thu bdn hang và cung cap djch vy 

Näm nay Näm truôc 

Doanh thu ban hang hóa, doanh thu khác 165.264.200 2 16.394.400 
Doanh thu ban thành phm 165.817.803.141 177.367.152.007 
Cong 165.983.067.341 177.583.546.407 
Trong Jo 

Doanh thu ban cho ben thirba 9.016.977.581 11.375.918.000 
Doanh thu ban cho ben lien quan ('chi lldt Iqi thuydt minh sd 156.966.089.760 166.207.628.407 
VJI.2) 
Cong 165.983.067.341 177.583.546.407 

2.  Giáv6nhangban 

Näm nay Näm truôc 

Giávncüahànghoadàban 144.733.821 110.030.912 
Giá vn cUa thành ph.m dã ban 147.935.682.569 154.718.008.915 
Cong 148.080.416.390 154.828.039.827 

3.  Doanh thu hot dng tài chInh 

Näm nay Näm truOc 
Ui tin g1ri, tin cho vay 
Cong 

2.508.517 2.430.647 
2.508.517 2.430.647 
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CONG TY CO PHAN C DIN UONG B! - VINACOMIN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH ('hp theo) B09-DN 
Cho nãm tài chInk kt thàc ngày 31 rháng 12 ndm 2021 

4. Chi phi tãi chInh 
Nm nay Näm trwrc 

Lãi tiên vay 

Cong 

1.150.823.661 1.010.329.545 

1.150.823.661 1.010.329.545 

    

5. Chi phi ban hang 
Nàm nay Näm truic 

    

Chi phi vt 1iu, bao bi 532.995.575 519.406.571 

Chi phi dmg cii, d ding 42.681.813 31.244.000 

Chi phi bâo hành (1.087.779.8 14) 2.255.700.518 

Chi phi djch vi mua ngaai 199.120.000 324.702.720 

Cong (312.982.426) 3.131.053.809 

6. Chi phi quãn I doanh nghip 

Näm nay Näm trirôc 

Chi phi nhân vién quãn 1 6.404.660.527 7.243.398.676 

Chi phi vt 1iu quãn 1' 525 .374.774 547.502.374 

Chi phi d dung van phông 160.713.529 222.032.926 

Chi phi khAu hao TSCD 128.317.293 123.968.982 

Thud, phi và 1 phi 181.179.604 329.146.607 

Chi phi djchvmuangoai 897.114.616 398.143.889 

Chi phi bang tin khác 5.111.356.324 5.564.723.104 

Cong 13.408.716.667 14.428.916.558 

7. Thu nhp khäc 

Näm nay NAm trir&c 

Thanh 1, nhiicmg ban TSCD 53 .629.773 

Các khoàn thtràng 153 .920.000 150.500.000 

Tin pht thu duçic 37.840.000 

Vat ur thu hi 556.947.040 125.147.706 
Các khoàn khác 100.000 2.727.273  
Cng 802.436.813 278.374.979 

8. Chi phi khác 

Näm nay Näm truôc 

Cáckhoãnbphat 6.170.250 3.665.813 

Các khoân khác 128.500.000 136.500.000 
Cong 134.670.250 140.165.813 

9. Chi phi san xuãt kinh doanh theo yu to 

NAm nay Näm tru6c 

Chi phi nguyen 1iu, vt 1iu 136.631.061.188 129.376.782.060 

Chi phi nhân cong 28.384.852.888 28.089.783.189 

Chi phi khu hao TSCD 2.311.279.699 1.799.540.022 

Chi phi dlch  v mua ngoai 2.097.363.257 2.617.657.270 

Chi phi khác bang tin 4.24 1.646.893 8.249.966.720 
Cong 173.666.203.925 170.133.729.261 
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B09-DN 

10. Chi phi thud TNDN hin hành 
Näm nay Näm trtrOc 

Chi phi thu TNDN tinh trên thu nhp chju thu näm hin hánh 
Tóng chi phi thu TNDN hin hành 

878.843.676 834.778.763 

878.843.676 834.778.763 

Thu thu nhp doanh nghip hin hành phài trã duçc xác djnh dira trên thu nhp chu thud cUa näm hin t?i.  Thu nhp 
chju thuE cüa Cong ty khác vài thu nhp dirqc báo cáo trong Báo cáo kt qua hoat dông kinh doanh vi thu nhp chju 
thu không bao gm các khoàn mvc  thu nhp chiu thud hay chi phi &rcic khu trr cho mvc  dich tInh thu trong các 
näm khác và cüng không bao gm các khoãn mic không phãi chju thu hay không duc khAu thu cho mtic  dIch tinh 
thuL Thud thu nhp doanh nghip hin hành phãi trã cüa Cong ty dtxqc tinh theo thud suAt d ban hành dn ngày kt 
thUc k' k toán näm. 

Dixai day là bang chi tit chi phi thus thu nhp doanh nghip hin hành phát sinh trong näm cüa Cong ty: 
Näm nay Näm trLrrc 

Lçri nhun/(I) thun trtroc thud 
Các diêu chinh tAng/(21ãm) toi nhuãn/(I) theo k toán 

4.326.368.129 4.325.846.481 

Các khoãn diu chinh tang 67.850.250 65.345 .8 13 

Chi phi phi cAp hôi dng quãn trj 61.680.000 6 1.680.000 

Chi phi phat ch.m np thud 6.170.250 3.665.813 

Các khoãn diu chinh giãm 
Lçri nhun/(I) diu chinh truc thud chira trir I näm trtr&c 

Thu nhâp chiu thu uàc tInh näm hin hânh 4.394.218.379 4.391.192.294 

Thud suât 20% 20% 
Thue TNDN phat tra u6c tinh näm hiçn hành 878.843.676 878.238.459 

Giãm 30% theo nghj djnh 1 14/20201ND-CP (263.47 1.53 8) 

Tng thud TNDN phãi np nAm hin hành 878.843.676 614.766.921 

11. Läi cobãn trên Co phiu 

Lâi ca bàn trên c phiu thrnc tinh bang cách chia li nhun hoc l sau thus phân b cho c dông sâ hUu c phiu pho 
thông cia Cong ty cho s6 luçung binh quân gia quyn cüa s c phiu ph thông dang h.ru hành trong ks'. 

Cong ty sr dmg các thông tin sau d tinh lài cci bàn trén c phiu: 

Näm nay Näm truóc 
Lçii nhun kA toán sau thud thu nhp doanh nghip 3.447.524.453 3.711.079.560 

Lçii nhun phAn b cho c dOng si h0u c phAn phô thông cüa Cong ty 3.447.524.453 3.711.079.560 
S trIch qu9 khen thixông phüc lcui trong näm 1.009.424.453 1.272.979.560 
C phiu ph thông dang luu hành bInh quan trong näm 2.438.100 2.438.100 
LAi co bàn trên c phiu 1.000 1.000 

(*) C phiu ph thông dang liru hành bInh quân trong nAm duçic xác djnh nh!.r sau: 

Näm nay Näm trtrôc 

C phiu ph thông dang hru hành binh quân dan näm 2.43 8. 100 2.438.100 

S 1uçng c phiu phát hành them li.ru hành bInh quân trong nàm 

Trir: So luçung c phiEu qu mua 1i bInh quân trong näm 

Ct phiAu ph thông liru hành bmnh quân trong näm 2.438.100 2.438.100 

VII. NHIYNG THÔNG TIN KHAC 

Các sij kiin phát sinh sau ngày kt thüc näm tài chinh 

Không có sir kiin nào phát sinh sau ngày kt thUc niên d cO ãnh huâng trong yu hoc cO th gay ành huâng trQng 
yu dn hot dng cüa Cong ty và kt qua hoat dng kinh doanh cüa Cong ty trong các k' sau ngay kEt thUc niên d k 
toán. 
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Cho nãm lài chInh kIt thüc ngày 31 tháng 12 iiárn 2021 

2 Giao dch vôi các ben lien quan 
Các ben duçxc xem là các ben lien quan khi mt ben có khã näng kim soát phIa ben kia hoäc to ra ãnh huàng dang k 
d6i vài ben kia trong các quyt djnh v tài chInh và kinh doanh. Cãc ben Co lien quan là cãc doanh nghip k Ca cong 
ty mc, cong ty con, các cá nhãn trrc tip hay gián tip qua mt hoäc nhiu trung gian có quyn kim soát Cong ty hoac 
chju sr kim soát cüa Cong ty, hoc cmg chung s1i kim soát vài Cong ty. Các ben lien kit, các cá nhân triic tip hoäc 
gián tip n.m quyn biu quyt ca Cong ty ma cO ãnh hzOng dáng k di vâi Cong ty, nhUng chrc trách quãn l chU 
ch& nhu Giám dc, viên chirc cUa Cong ty, nhtthg thành viên mt thit trong gia dInh cüa các cá nhân hoc các ben 
lien kEt nay hoc nhtmg cOng ty lien kt vài các cá nhân nay cüng di.rçc coi là ben lien quan. 

2.1 Giao dick vfri cdc thank viên quãn lj chü chat và cdc cd nhân có lien quan 
Các thành viên quãn l chü ch& và các Ca nhan cO lien quan gm: các thành vien HOi  dng quãn trj, Ban Giám dc, k 
toán trtr0ng và cac thành viên mt thiEt trong gia dinh 

Giao dch vOi cac thành viên quãn l7 chü ch& va các cá 

các cá nhãn nay. 

nhân có lien quan nhu sau: 
Näm nay Näm trtrOc 

Thà lao, 1w1ng, 1hwông vàph(i cap 1.964.502.820 1.734.444.672 
Ong Lé Quang Binh 2.570.000 
Ong BUi Htng Quang 61.680.000 61.680.000 
Ong Lê VAn Tun 458.672.393 460.695.688 
Ong Phan VAn Sting 405.838.616 4 14.502.424 
Ong Nguyn Minh Tam 4 15.539.615 414.358.423 
Ong BUi Xuân Tin 252.960.564 3 1.536.000 
Ong Phm VAn Chung 367.241.632 351.672.138 

có 1ác dwc chia 129.93 7.000 129.93 7.000 
Ong Lê VAn Tu.n 74.219.000 74.219.000 
Ong Phan VAn SUng 16.493.000 16.493.000 
Ong Nguyn Minh Tam 17.488.000 17.488.000 
Ong Büi Xuân Tin 10.037.000 10.037.000 
Ong Pham VAn Chung 11.700.000 11.700.000 

2.2 Cdc ben llên quan khdc 
Danh sách các ben lien quan khác vài COng ty gôm: 
Ben lien quan 
Tp doàn Cong nghip Than - Khoáng san Vit Nam 
Cong ty cc phAn Than yang Danh - Vinacomin 
COng ty Than Nam Mu - TKV 
Cong ty Than Uông BI - TKV 
Cong ty xây lap mO TKV 
COng ty Than Mông Dirang - Vincomin 
Cong ty than Ha Lam - Vinacomim 
Cong ty Than Dirang Huy - TKV 
Cong ty Than Quang Hanh - TKV 
Cong ty kho vn Dá B?c  - Vinacomin 
COng ty ch t?o  may - Vinacomin 
Cong ty than Mao Khê - TKV 
Cong ty Than H? Long - TKV 
COng ty CP than NUi Béo - Vinacomin 
Cong ty than ThEmg Nht - TKV 
COng ty Than HOn Gai - TKV 
COng ty Than Khe Chàm - TKV 
COng ty nhit diên DOng Triu TKV 
COng ty co khi Mao Khe - Vinacomin 
Tru&ng CD ngh than Khoáng San Vit Nam 

M6i quan h 
Cong ty trong cOng tp doan 
COng ty trong cOng tp doàn 
COng ty trong cOng tap doàn 
COng ty trong cOng tp doàn 
COng ty trong cOng tp doàn 
COng ty trong cOng tp doàn 
COng ty trong cong tap doàn 
COng ty trong cOng tp doàn 
COng ty trong cOng tp doàn 
COng ty trong cOng tp doãn 
COng ty trong cOng tap doàn 
COng ty trong cOng tp doàn 
Cong ty trong cOng tp doàn 
Cong ty trong cOng tp doàn 
Cong ty trong cOng tp doãn 
COng ty trong cOng tp doàn 
COng ty trong cOng tp doãn 
COng ty trong cOng tp doãn 
Cong ty trong cOng tp doãn 
COng ty trong cOng tp doàn 

Bàn thuyt minh nay là m5t b5ph4n hcip thành và phái thtçrc dQC cIrng v&i Báo cáo tàf chInh 22 



CONG TV CO PHAN C DIN UONG BI - VINACOMIN 
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Cho nãm tài chInh kAt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2021 

Ben lien quan M6i quan h 

Cong ty c phn ca khI áp hrc VVMI 

Vin Khoa hQc Cong ngh MO 

Giao djch vài các ben lien quan nay trong näm nhu sau: 

Cong ty trong cüng tap doàn 
Cong ty trong cüng tp doàn 

Näm nay Näm trirOc 

Giao djch ban hang trong nöm 156.966.089.760 166.207.628.407 

Cong ty Than Mao  Khe - 1KV 6.225.786.519 2.547.107.816 

Cong ty CP than Ha Lam - Vinacomin 10.897.775.279 6.571.608.667 

Cong ty CP ch tao  may - Vinacomin 39. 145.000 

Cong ty c ph.n Ca khi Mao Khê - Vinacomin 46.320.000 4.359.500.000 

Cong ty c ph.n Than Vàng Danh - Vinacomin 17.072.060.186 26.509.121.647 

Cong ty kho vn Dá Bac  - Vinacomin 16.594.866.660 21.697. 129. 144 

Cong ty Than Ducing Huy - TKV 23.512.636.005 23.158.817.412 

Cong ty Than Nam Mu - TKV 35.581.513.447 28.566.844.665 

Cong ty Than Quang Hanh - 1KV 8.672.391.726 10.021.785.747 

Cong ty Than 1hng NhAt - 1KV 2.086.510.306 7 17. 130. 156 

Cong ty cô phân xây lap mO - 1KV 4.114.303.565 5.725.685.229 

COng ty Than Uông Bi - TKV 8.133.775.000 820.450.000 

COng ty Than HOn Gai - 1KV 7.213.500.000 3.022.170.000 

Cong ty Than Ha Long - TKV 6.401.455.408 

COng ty Than Khe Chàm - TKV 534.706.637 

Cong ty CP than NUi Béo - Vinacomin 4.194.572.000 4.066.936.264 

COng ty Than MOng Dirong - Vincomin 12.548.984. 167 21.483.112.215 

Vin Khoa hoc Cong ngh MO 30.000.000 

COng ty TNHH MTV mOi trtrOng 1KV 1.949.900 4.067.400 

Giao djch mua hang trong nãm 43.44 7.089.583 40.623.833.177 

Cong ty CP Ca khI Mao  Khê - Vinacomin 964.827.000 1.814.184.000 
Cong ty CP ch tao  may - Vinacomin 35.931.940.289 31.889.852.005 
Vin ca khi näng lircrng mO Vinacomin 1.075.492.000 3.160.000.000 
Trung tâmy th than khu vrc Mao  Khê 59.466.800,00 
Trung tam an toãn mO 68.410.000 
Cong ty TNHH 1 TV mOi tnrmg 1KV 34.734.900 17.730.400 
Tp doàn CN than KS Vit Nam 292.266.000 3 18.618.000 
Vin Khoa hc COng ngh MO 243.293.636 
Cong ty CP vt tir - 1KV Xi nghip vt tu HOn Gal 959.378.490 1.182.969.200 
CNTDCN than KSVN - COng ty ch bin than QN - 1KV 782.836.968 609.350.302 
CN TDCNT KS VN - Tnring quãn trj kinh doanh 15.449.500 37.347.000 
Bnh vin than Khoáng San 94.892.500 
COng ty c phân CN và thit b mO 39.595.000 
COng ty Tuyn than CCra Ong - 1KV 3.051.978.300 1.426.310.470 

Phân ph61 Içii nhun chi trã cEi t,-c cho cô dông 862.306.000 862.306.000 
1p doãn COng nghip Than - Khoáng san Vit Nam 862.306.000 862.306.000 

Tai ngày kt thUc näm tãi chInh, s dir phãi thu, phãi trã vài các ben lien quan khac nhu sau: 
s6 dui näm A So dau näm 

Pithi thu khdch hànR 

Cong ty TNHH MTV than Uông Bi 876.330.000 214.985.200 
CN TDCNT KSVN - COng ty Than Mao  Khê - 1KV 88.264.000 76.302.516 
COng ty Than Thng NhAt - 1KV 195.608.067 162.473.310 
COng ty Than Dixang Huy - 1KV 8.261.881.980 8.566.506.500 
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So cui nAm s6 dâu näm 
Côngty CP Than Mông Dircmg - Vinacomin 4.993.197.980 7.303.816.240 
Cong ty Than Khe Chàm - TKV 588.177.301 
CN - Cong ty Than Quang Hanh - TKV 3.994.493.117 
COng ty Than Ha Long - TKV 2.306.350.949 
Cong ty CP than Ha Lm - Vinacomin 3.622.135.109 546.601.000 
COngty CP than Vang Danh - Vinacomin 2.541.843.341 5.253.981.332 
Cong ty than HOn Gai - TKV 991.889.000 
COng ty CP than Nüi Béo - Vinacomin 3.358.176.150 809.023.000 
Cong ty kho vn Da Bc - Vinacomin 9.156.470.411 
Cong ty c phAn xáy 1p mO - TKV 2.9 10.440.236 2.4 16.422.953 
Cong ty CP C khf Mao Khé 963.061.600 
CN TDCNT KSVN - Cong ty Than Nam Mk - TKV 3.590.803.115 2.000.508.572 
Cng 35.425.062.095 40.364.680.884 

S6 cu61 näm s6 du näm 
NMW?ri mua Ird lien lrithc 

CN ID CN TKSVN - Cong ty kho vn Dá Bc - Vinacomin 
Cong 

339.048.462 

  

339.048.462 

  

Phd! ird nthi ban  

COng ty cô phAn ch to may Vinacomin 5.659.566.909 4.106.613.490 
Cong ty CP vt tu -1KV - Xi nghip vt tu HOn Gai 299.823.403 - 226.289.305 
Trung tam an toàn mO 103.96 1.000 75.25 1.000 
COng ty c phAn phát trin cong ngh và thit bj mO 45.126.000 43.554.500 
Vin co khI và näng hrcmg và mO - Vinacomin 1.216.600.000 
COng ty TNHH MTV MOi tnr&ng - TKV 23 .463.000 16.188.700 
Bnh vién than Khoáng san 8.062.000 
Cong 6.140.002.312 5.684.496.995 

Trd lrwdc cho nRlthi ban  

Cong ty chê biên than Quang Ninh - 1KV 57.926.593 7.459.402 
Cong 

P/id! thu khdc  

CN TDCNT KS VN - COng ty than Dixng Huy - 1KV 
Cong 

625.889.000 

  

   

625.889.000 

  

57.926.593 

 

7.459.402 

3. Thông tin so sánh 
S lieu so sánh là s6 lieu tren Báo cáo tài chmnh cho näm tài chinh kt thüc vào 3 1/12/2020 dA duc kim toán bâi 
COng ty TNHH Kiêm toán BDO. 

Bàn thuylt mfnh nay là m(5t b(5 phn hctp thành và phái dztçic dQc càng v&i Báo cáo tài chinh 24 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25

		2022-03-17T08:20:13+0700




