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CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM BAO CÁO CUA BAN TONG ClAM DOC 

Dia chi: Di 10 Trn Hung Do, t6 19, Phumg Bãc dinh kern Báo cáo tài chmnh gia niên dç3 

Cithng, thành ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai cho k5' hort dng tic ngày 0110112021 den ngày 301612021 

N 
BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC 

M
Chüng tôi, các thành viên Ban Tng giám dc Cong ty TNHH MTV Apatit Viet  Nam (g(?i tt là "Cong ty") trInh 

bay Báo cáo nay cüng vâi Báo cáo tài chInh giOa niên Q cüa Cong ty dã duccc soát xét cho k' hot dng tr ngày 
01/01/2021 dnngày30/6/2021. 

fl Hi dng thành viên và Ban Ting giám dc 

fl Các thành viên cüa Hi dng thành viên và Ban T6ng giám dc diu hành Cong ty cho k3' hot dng tir ngày 

01/01/2021 den ngày 30/6/2021 và dn ngày lap Báo cáo nay, gm: 

N 

Ong Nguyn Thanh Ha Chü tjch 

N Ong Nguyn Tin Cuông Thành viên 

N Ong Nguyn Van Son Thành viên 

Ong Trân Quc Toàn Thành viên 

N Ong Trân Tin Dung Thành viên 

N Ban Tang giám ctiJc 

N Ong Nguyn Tin Cumg Tong Giám dc 

Ong Hoáng Ngc Thao Phó Tong giám dc 

Ong Nguyn Van Son PhO Tong giám dôc 

fl Ong Trtn Quc Toàn Phó Tong giám d6c 

N Trách nhim cüa Ban Tng giám dc 

Ban Tng giám dc Cong ty Co trách nhim 1p Báo cáo tài chInh giüa niên d6 phan ánh mt cách trung thirc và 
hp 1 tInh hInh tài chInh cüng nhu k& qua hot dng kinh doanh và tInh hInh luu chuyn tin t8 cüa Cong ty trong 

N ks', phO hop vi chuAn muc U toán, ch8 Q U toán doanh nghip Vit Nam và các quy dnh pháp 1' có lien quan 

N 

 

den vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chInh giüa niên Q. Trong vi l Báo cáo tài chInh giia nien d nay, Ban c p  
Tong giám dc duçrc yêu cu phãi: 

N	 Lirra ch9n các chInh sách ke^ toán thIch hcrp và áp dung các chInh sách do mt cách nht quán; 

- Dua ra các phán doán và uOc tInh mt each hop 1' và than tr9ng; 
U

- Nêu rO các nguyen tc ke^ toán thIch hop có dixcic tuân thU hay không, có nhflng áp d%Ing sai lch trong yeu can 

u dugc cong bo^ và giái thIch trong Báo cáo tài chInh giUa niên d6 hay khOng; 

- Lap Báo cáo tài chInh giva niên d trên co sU hot dng lien tiic trü tru&ng hcip không the cho rang COng ty sè 
N tip tiic hot dng kinh doanh; và 

- Thit ke và thuc hiên he thng kim soát ni b6 mt cách hu hiu cho miic dIch lap vá trInh bay Báo cáo tài 
chInh gifla niên d6 hop l' nhm hin che^ rOi ro Va gian Ian. 

U 
Ban TOng giám dOe COng ty chju trách nhim dam báo rang sO ké toán ducc ghi chép mt each pH hop dê phãn 

U ánh mt cách hop 1 tInh hInh tài chInh cUa Cong ty a bt kS'  th&i dim nào Va dam bão rang Báo cáo tài chinh 
gifta niên dQ tuân thi chun mrc ke^ toán, che^ d6 ke^ toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp 1' có 1in 

N	 quan dn vic lap  và trInh bay Báo cáo tài chjnh giva niên d. Ban T6ng giám dc cUng chju trách nhim dam bão 

N
an toàn cho tài san cUa Cong ty và thi,rc hin các bin pháp thich hop de^ ngàn chan và phát hin các hành vi gian 
lan và sai pham khác. 

U 
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N 

H5i dng thành viên 
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CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM SÃO CÁO CUA BAN TONG GUM DOC 
Dia chi: Dai 10 Trn Hung Dao,  M 19, Phu&ng Bic dInh kern Báo cáo tài chinh giia niên d 
Cuôrng, thành phol  Lao Cai, tinh Lao Cai cho k5' hort d3ng tit ngày 0110112021 den ngày 30/6/2021 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 
'tiép theo) 

Ban Tng giám dc xác nhn r&ng Cong ty dâ tuân thu các yêu cMi nêu trên trong vic Ip Báo cáo tài chInh gifla 
nien d. 

Thav mt và d'gi dién cho Ban Tong giá,n dOc, 

CONG I)TNHH MTV APATIT VIET NAM 
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Nguyn Tin Ctràng 
Tong Giám dc 
Lao Cai, ngày 30 tháng 7 nám 2021 



a 
a COMPANY LIM1TED CONG TV TNHH KIEM lOAN VA'DINH GIA VIET NAM 

- - 

THANH VIEN OOC LAP HANG KIEM lOAN LEA GLOBAL 

Sin c e 2001 Chuyên ngOnh Kimtoán, Dinh giá, luvdn tai chInh, kétoán, thué 

S: 340A-21/BC-TC/VAE 

n Ha Nai,  ngày 31 tháng 7 nám 2021 

BAO CÁO SOAT XET 
THONG TIN TA! CHINH GIUA NI EN oQ 

a 
Chüng tôi dA soát xét Báo cáo tài chInh giüa niên dO kern theo cüaCông ty TNHH MTV Apatit Vit 
Nam (gçi tAt là "Cong ty"), duçrc lap  ngày 301712021, tIt trang 05 den trang 35, bao gôm Bang can dôi 

- 
 

k6 toán giüa nien dO tai ngày 30/6/2021, Báo cáo kt qua hot dOng  kinh doanh giüa niên dO,  Báo cáo 
lixu chuyM tin t6 gift niên dO cho k' ke^ toán 06 thang kêt thüc cüng ngày và Bàn thuyêt minh báo cáo 

•
tài chInh gi0a niên do. 

a Trách nhim cüa Ban T6ng giám dc 

Ban Tng giám dc Cong ty chju trách nhim 1p  và trInh bay trung thrc và hp l' Báo cáo tài chInh 
a giüa nien dO theo chuân mi,rc ké toán, ché dO ké toán doanh nghip ViOt Nam và các quy djnh pháp l 

CO lien quan den vic 1p  và trInh bay Báo cáo tài chInh giüa nién dO và chju trách nhim ye kiêm soát 
U nOi bO ma Ban Tong giám dôc xac djnh là can thiét dê dam báo vic 1.p và trInh bay Báo cáo tai chInh 

a giUa nien dO không có sai sot trong yêu do gian ln hoc nhârn 

Trách nhiêm cüa kim toán viên 
a 

Trách nhirn cüa chiing tôi là dixa ra két lun ye Báo cáo tài chInh gifla niên dO dra trén kêt qua soát xét 
a cila cháng tôi. Cháng tôi dA thrc hin cong vic soát xét theo Chuân mrc Vit Nam ye ho p dông djch vu 

soát xét so 24 10 - Soát xét thông tin tài chInh giüa nién do do kiêm toán viên dOc  1p cüa don vi thirc hin. 
a Cong vic soát xét thông tin tài chInh giita nién dO bao gm viOc thixrc hin các cuOc  phOng van, chü yu 

• là phOng van nhng ngui chju trách nhim ye các vAn de^ tài chInh ke^ toán, và thirc hin thu ti,ic phân 
tIch và các thu tiic soát xét khác. MOt cuOc soát xét ye co bàn có pham vi hep han mot cuOc  kiêrn toán 

a duc thuc hién theo Chuân muc kiém toan Vtêt Nam va do vay khOng cho phep chung tOt dat duoc su 
dam bão rang ching tOi sê nhn biêt duc tat ca cac van dé trong yêu có the duqc phát hin trong mOt 

• cuOc kiêm toán. Theo do, chüng tOi khong dua ra ' kin kiêm toán. 

a Kt 1un cüa Kim toán 

a CAn c(r trén kt qua soát xét cüa chCng tOi, chCng tOi khOng thAy cO vAn de^ gI khin chuing tOi cho rang 
Báo cáo tài chInh giUa niên dO dInh kern khong phán ánh trung th%rc va hqp l, trén các khIa canh  trong 

• yêu, tInh hinh tài chInh cCa Cong ty ti ngày 30/6/2021, kêt qua hoat  dng kinh doanh và luu chuyAn 
tiên t6 cho k' kê toán 06 tháng két thOc cüng ngày, phü ho p vài chuAn mi1rc k toán, ch dO k toán 

a doanh n_hip Viêt Nam va cac quy dinh phap ly co lien quan den viêc lap vi trinh bay Bao cao tai 
jdO. 

KInh gui: HOi ding thành viên vii Ban Tng giám dc 
Cong ty TNHH MTV Apatit Vit Nam 

a 
a 
I 
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. 

i Thu Huyen 
• Giam doe kMm toán 

So GiOy CNDKHNKiêm toán: 1410-2018-034-1 
a Thay mat và dai  din cho 
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CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM 
Dia chi: Dai  16 Trn Hrng Dao, t6 19, PhuOng BAc Cithng, 
thành ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai  

BAO CÁO TAL CHIJ'4H GIUA NIEN DO 
Cho ho4t dóng tit ngày 01/01/2021 

dn ngày 301612021 

MausoBOla - DN 

a 

a BANG CAN DOI KE TOAN GIA MEN DO 
Tqi ngày 30 tháng 6 nám 2021 

a 
TAI SAN Ma Thuyêt 

so minh 
30/6/2021 

Dan vi tinh: VND 
01/01/2021 

A TA! SAN NGAN HN 
04 

I Tin vi cic khoin tuo'ng duong tiên 

• 1 
2 Các khoin tuang duang tiên 

a II Du ttr tat chinh ngAn  han 

•
1 D&u tu n&m gia dn ngãy dáo han 

Ill Cie khoin phii thu ngn han 

• 1 Phài thu ngn han  cüa khách hang 

m 2 Trã trtthc cho ngu&i bàn ngn han 

3 Phái thu ng&n han  khác 

U 4 Dr phOng phài thu ngAn han khó dài 
IV Hang ton kho 

U 1 Hàngtnkho 

a V Tài sin ngin han We 

1 Chi phi trâ truàc ngn han 

U 2 Thue^ GTGT duoc khu tth 

a 3 Thu8 và các khoin khác phii thu Nhà  nuft 

B TA! SAN DA! w..N 

• I Cie khoin phii thu dài  han 
1 Phâi thu dài han khác 

a II Til sin co" dinh  

a 1 Tài sin co^ clinh hiu hInh 
Nguyen giá 

a - Giá tri ha  mon 1u9 
2 Tài sin c6 dnh vô hInh 

a - Nguyen giá 
Giá trj hao mOn lu k 

a lv Til sin do' dang dài  han 

•
1 Chi phi xiy drng ca bàn dâ dang 

V Du fir tat chinh dài ban 

• 1 Dâu tu vào cong ty con 
2 Dutugóp vn vio danvikhác 

a 3 Dr phOng du tu tài chinh dài han 

a 4 Du tu nAm gid dn ngiy dio han 

VI Tat sin dài han khic 

a I Chi phi trA trucic dài han 
2 Tii sin thus thu nhp hoãn lai 

TONG CONG TAt SAN (270=100+200)  

100 1.997.426.758.125 

110 V.!. 331.999.357.609 

111 81.999.357.609 

112 250.000.000.000 

120 V.2. 850.000.000.000 

123 850.000.000.000 

130 394395.906.095 

131 V.3. 689.509.438.881 

132 V.4. 10.913.678.136 

136 V.5. 39.898.907.127 

137 (345.926.118.049) 

140 V.7. 389.053.267.940 

141 389.053.267.940 

150 31.978.226.481 

151 V.11. 4.881.970.571 

152 1.159.344.570 

153 V.14. 25.936.911.340 

200 840.960.279.058 

210 41.943.651.408 

216 V.5. 41.943.651.408 

220 363.477.734.585 

221 V.9. 361.655.767.019 
222 2.384.583.699.423 

223 (2.022.927.932.404) 

227 V.8. 1.821.967.566 

228 10.300.000.000 

229 (8.4 78.032.434) 

240 V.10. 25.649.421.942 

242 25.649.421.942 

250 V.2. 218.496.381.907 

251 158.055.620.000 
253 185.250.000.000 

254 (126.809.238.093) 
255 2.000.000.000 

260 191.393.089.216 

261 V.11. 187.366.042.131 
262 4.027.047.085 

270 2.838.387.037.183  

1.904.571.752.261 

306.826.565.598 

16.826.565.598 
290.000.000.000 

650.000.000.000 
650.000.000.000 

386.723.417.765 

681.202.032.229 

21.767.168.907 

27.884.283.244 

(344.130.066.615) 
554.902.941.564 

554.902.941.564 

6.118.827.334 

922.686.499 

3.922.963.850 

1.273.176.985 

833.621.883.390 

36.253.802.766 
36.253.802.766 

369.395.015.692 
367.338.881.458 )// 

2.333.256.601.833 
(1.965.917.720.375) 

2.056.134.234 
10.180.000.000 
(8.123.865.766) 

43.837.854.636 

43.837.854.636 

202.398.625.760 
158.055.620.000 
185.250.000.000 

(142.906.994.240) 
2.000.000.000 

181.736.584.536 

175.388.374.852 
6.348.209.684 

2.738.193.635.651 a 
U 

   

•
(Các thuyêt minh izr trang 10 den trang 35 là b5 ph41n hop thOnh ca Báo cáo tOi chinh giia nién do nay) 

a 5 

U 
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Lao Cai,  ngày 30 tháng 7 nãm 2021 

CONG TY TNHH MTV APATIT V1T NAM 

Trn Thanh Tüng 

Ké toán trufrng 

Dinh Thi M5 Anh 

Ta1 dc 

41 1

N 

f
f/,/ COp

iNj' -vij  z 1 OT 

APATIT / WE T NA M 

Cirông 

a 

CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM 

a 
 

Dia chi: Dai 16 Trn Hung f)o, t6 19, Phithng Bc 
thành ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai 

BAO CÁO TAt CHINH GIrA MEN DO 

Cho kj) hoat dóng ti ngày 0110112021 

de'n ngày 301612021 

Man soB Ola - DN 

a BANG CAN DOI KE TOAN GIU'A NIEN DO 

Tqi ngày 30 tháng 6 nãm 2021 

a (tiép 

M 

 

Dorn vitlnh:VND 

NGUON VON Ma Thuyt 30/6/2021 01/01/2021 

so minh 

C NQ PHAI TRA 300 880.077.155.508 815.229.692.558 

I Nqr ngn han 310 767.421.521.898 727.907.387.288 

1 PháitránguiibánngAnhan 311 V.12. 204.151.287.342 217.322.216.269 

2 Ngtthi muatrâtin tnrâcngnhn 312 V.13. 19.646.668.850 

U 3 ThuvàcáckhoãnphàinpNhànu&c 313 V.14. 43.087.582.157 56.549.821.816 

a
4 Phãitrãngu6i1aod6ng 314 212.587.833.261 182.827.062.349 

5 Chi phi phãitrãngAnhn 315 V.15. 6.599.671.541 4.022.321.761 

•
6 Doanhthuchuathchinngnhn 318 V.18. 1.366.635.000 578.840.000 

7 Phãitráng&nhnkhác 319 V.16. 27.970.533.059 30.035.251.291 

U 8 Dphôngpháitrángnhn 321 V.17. 89.251.309.675 11.325.917.556 

a 9 Qu9 khen thuâng, phic 1çri 322 182.406.669.863 205.599.287.396 

II Nc' dài hn 330 112.655.633.610 87.322.305.270 

a I Drphôngpháitrãdàihn 342 V.17. 49.573.243.904 34.017.409.584 

2 Qu5 phát trin khoa hoc và cong ngh 343 63.082.389.706 53.304.895.686 

D ON CHU S1 HUU 400 1.958.309.881.675 1.922.963.943.093 

a I Von chi sr hfru 410 V.19. 1.958.309.881.675 1.922.963.943.093 

I Von gop cüachii sâhh, 411 1.814.217.826.448 1.814.217.826.448 

a 2 Qudutuphattrin 418 95.412.301.995 89.821.966.292 

a 3 Lqi nhun sau thu chuia phân phi 421 48.679.753.232 18.924.150.353 

- LNSTchtcaphánphi liy kèdé'n cui nãm trtcàc 421a - 18.924.150.353 

U - LNST chira phán phi k> nay 421b 48.679.753.232 

TONG CONG NGUON VON (440=300+400) 440 2.838.387.037.183 2.738.193.635.651 



VIA. 21.375.317.896 

VI.5. (15.894.939.917) 

VI.8. 67.551.568.915 

VI.8. 50.996.456.049 

106.341.601.423 

19.674.594.371 

18.830.361.968 

22.081.319 

59.199.315.766 

72.677.764.803 

55.402.782.029 

21 

22 

23 

25 

26 

30 

CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM 
Dia chi: Dai  10 Trn Hung Dao, tÔ  19, Phir&ng Bc Ctrimg, 
thành ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai 

BAO CÁO TA! CHINH GItJA NIEN DO 
Cho k5' hoat d6ng tir ngày 0110112021 

a'ên ngày 3 0/6/2021 

Mau so" BO2a-DN 

BA-0 CÁO KET QUA HOiT DQNG KINH DOANH GIcrA NIEN DO 

Clio kj) hogt dng tà ngày 0110112021 dn ngày 30/6/2021 

Chi tiêu Ma Thuyt 
so minh 

Tu' 01/01/2021 
11 den 30/6/2021 

Dcin vi tInh: VND 
Tr 01/01/2020 
dn 30/6/2020 

1 Doanh thu ban hang và cung cap djch vi 

2 Các khoãn giãm trr doanh thu 

3 Doanh thu thun ban hang và cung cp djch v9 

(10=01-02) 

4 Giáv  -on hàngbin 

5 Loi nhi4n gip v ban hang và cung cp djch v 

(20=10-Il) 

6 Doanh thu hot dng tài chinh 

7 Chi phi tài chinh 

Trong do: Chi phi 1ai vay 

8 Chi phi ban hang 

9 Chi phi quân 1' doanh nghip 

10 Lori nhu3n thuan fir hot dçng kinh doanh 

{30=20+(21-22)-(25+26)} 

11 Thu nhâp khác 

12 Chi phi khác 

13 L9i nhuân khác (40=31-32) 

14 Tong Içri nhun ke toán truOc thu 

(50=30+40) 

15 Chi phi thus TNDN hin hành 

16 Chi phi thuè Th'DN hoãn 1i 

17 Lo'i nhun sau thud thu nhâp doanh nghip 

(60=50-51-52) 

01 \1.1. 1.328.519.056.443 973.687.161.579 

02 VI.2. 9.370.323.308 3.077.742.809 

10 1.319.148.733.135 970.609.418.770 

11 \TJ3 1.131.529.364.561 784.173.788.575 

20 187.619.368.574 186.435.630.195 

31 VL6. 10.050.591.390 167.380.318.303 

32 VI.7. 1.978.543.805 1.583.537.844 

40 8.072.047.585 165.796.780.459 

50 114.413.649.008 221.199.562.488 

51 VI.9. 25.684.536.911 42.768.494.873 

52 2.32 1.162.599 

60 86.407.949.498 178.431.067.615 

Lao Cai, ngày 30 thOng 7 nãm 2021 

CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM 

Tng.Gtm dc 
/. 

\ 
r

/ 
 

C4,T ?- 
Nguyen1ln Cirông 

Ngtrèi lip Ke toán trtrô'ng 

Trn Thanh Tüng Dinh Thj M5 Anh 

(Cthc thuyêt minh tit trang 10 den trang 35 là b6phn hp thành cza Báo cáo tài chinh giia niên dt5  nay) 

7 



(60.616.267.476) 

(60.616.267.476) 

CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM 
Dia chi: Dai  1 Trn Flung Dao, to 19, Phithng Bc Cithng, 
thành ph6 Lao Cai, tinh LAo Cai 

BAO CÁO TA! CHINH GItA NIEN BQ 
Cho kj) hoat dng tfe ngây 0110112021 

den ngày 301612021 

Mu so B 03a - DN 

Chi tiêu 

BAO CÁO LU'U CHUYEN TIEN Tt GICXA NIEN DO 
('Theo phcoiigpháp gián tié'p,) 

Cho kj) hoat dng tit ngày 0110112021 deAn ngày 301612021 

MA Thuyt Tir 01/01/2021 

so minh 1n 30/6/2021 

Dorn vjtInh: 

Li 01/01/2020 

dn 30/6/2020 

I. Liru chuyn tin tir hot dng kinh doanh 

1. Lçi nhun truóc thu 01 114.413.649.008 

2. Diu chinh cho các khoAn 

- Khu hao TSCD vA Bt dng sAn du tir 02 56.628.601.055 

- Các khoAn dr phOng 03 79.179.521.726 

- LAi, 10 chênh 1ch t giá hi doái do dAnh giá 1i các 04 202.589.426 

khoAn mic tin t8 có gc ngoi t 

- LAi, 10 tü hoat dng du tir 05 (20.975.515.074) 

- Chi phi lãi vay 06 

- CAc khoAn diu chinh khác 07 

3. Lçii nhun tir h03t dng kinh doanh trtnrc thay d0i 08 229.448.846.141 

On hru dông 

- TAng, giAm cAc khoAn phAi thu 09 (35.104.139.513) 

- TAng, giAm hang ton kho 10 165.849.673.624 

- Tang, giAm các khoAn phAi tth (không ke^ lãi vay phãi 11 21.703.333.191 
trA, thue^ thu nhp doanh nghip phAi np) 

- TAng, giAm chi phi trA tnrc 12 (15.93 6.95 1.35 1) 

- Tiên lAi vay dã trA 14 

- Thug thu nhp doanh nghip dA nôp 15 (32.576.469.821) 

- Tin chi khác tir hot dng kinh doanh 17 (35.479.327.663) 

Lu'u chuyn tin thun tii- hoçu djng kinh doanh 20 297.904.964.608 

II. Lu'u chuyn tin tfr hot dngdu tw 

1. Tiên chi dê mua sam, xay dung TSCD vA cAc tAi sAn dài 21 
han khác 

2. Tin thu Ur thanh 1', nhurqng bAn TSCD vA cAc tài sAn 22 
dAi han khác 

3. Tiên chi cho vay, mua CAC Cong CI,I nor cAa dun vi khAc 

4. Tien thu lAi cho vay, coA  tirc và lcii nhuân dtr cc chia 

Lwu chuyn tin thutbi tir hoyt it3ng thu tw 

HI. Liru chuyn tiên tir hot dng tAi chinh 

1. Tien thu trdivay 33 

2. Tien trAnqgôcvay 34 

3. C tüc, lcci nhu4n dã trA cho chü sO hüu 36 

Liru chuyn tin thutn tfr hoçit d5ng tài chinh 40 

'Các thuyêt minh tit trang 10 den trang 35 Id b45 phn hp thành caa Báo cáo thi chinh gizza niên d6 nay) 
8 

221.199.562.488 

58.080.171.696 

(94.845.504.580) 

43.106.954 

(19.501. 100. 198) 

22.081.319 

164.998.317.679 

(649.200.193) 

26.900.346.389 

(29.036.489.255) 

(51.665.228) 

(22.081.3 19) 

(22. 136.813 .859) 

(11.873.946.132) 

128.128.468.082 

19 .008 .682.94 1 

(19.008.682.941) 

(23 .995.367.365) 

(23.995.367.365) 

(33.258.664.896) (9.288.147.590) 

23 (200.000.000.000) (130.000.000.000) 

27 21.342.313.705 9.820.872.869 

30 (211.916.351.191) (129.467.274.721) 
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a 
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CONG TV TNHH MTV APATIT VIT NAM 
Dia chi: D?i  10 Trn Hung Dao, tÔ  19, Phuing Bc Cithng, 
thành phO^ Lao Cai, tinh Lao Cai  

BAO CÁO TAI CHfNH G1UA NIEN DQ 
Cho kj' hoat dông tft ngáy 01/01/2021 

den ngày 30/6/2021 

Mau so B 0 3 a - D  

a 
R 
a 

BAO CÁO LUU CHUYEN TUN Tt GIcJ'A NIEN DO 
(Theo ph trang pháp gián tiê'p) 

Cho kj) hoat ding tit ngày 0110112021 a'An ngày 301612021 

(tiêp theo) 

a 
a 

Ma Thuyt 

so minh 

a 
U 
a 

50 

60 

61 

70 V.1. 

Chi tiêu 

Luu chuyn tin thun trong k' (50=20+30+40) 

Tin và tirong throng tiên du k 

A1Th htthng cüa thay di t' giá hi doái quy di ngoi t 

Tin vi tirong dirong tin cui k3i (50+60+61)  

Tir 01/01/2021 
den 30/6/2021 

25.372.345.941 

306.826.565.598 

(199.553.930) 

331.999.357.609  

Don vi tinh: VND 
Tir 01/01/2020 
In 30/6/2020 

(25.334.174.004) 

445.971.908.702 

(40. 8 70.273) 

420.596.864.425 

a 
a 
a 
a 

Ngwôi 1p Ke toãn trLr&ng 

a 
a 
a 
a 
a 

Trn Thanh Tung Dinh Thi M5 Anh 

a 
P 
R 
a 
a 
a 
a 
U 
a 
a 

Lao Cai, ngày 30 tháng 7 nãm 2021 

CONG TV TNHH MTVPATIT VI?T NAM 
TiIg1m dc 

Ty 

' v 

\ I M / 

Ctrrng 

a (Các thuyêi minh tir trang 10 den trang 35 là b6 phn hop thành cáa Báo cáo tài chInh gii-a niên 

P 
P 
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a 
N CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM BAO CÁO TAd CHtNH GItJ'A NIEN DQ 

Dia chi: Dai  16 Trn Hirng Dao, tô 19, Phithng Bc Cuing, Cho k) hoat dóng tit ngày 01/01/2021 

thành ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai dn ngdy 301612021 

MusB09a-DN 

a BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH GIUA NIEN DQ 
(Các thuyét mi,th nay là ni1 b phn ho  thành và ctn dtrcxc dc a'ng th&i v61 Báo cáo tài chin/i giia niên d6 kern theo) 

U 
I. Dc diem hot dng cüa doanh nghip 

a 1. HInh thfrc s& hun vn 

a COng ty TNHH MTV Apatit Vit Nam (gui tAt là "Cong ty'), ten giao djch quc tê  Viet Nam Apatite Limited 
Company, vit tAt là COng ty Apatit Vit Nam ducic chuyAn di tir Cong ty Apatit Vit Nam theo Quyêt djnh sO 

a 116/2004/QD-TTg ngày 29 tháng 6 nãm 2004 cOa Thñ ti.thng ChInh phO ve^ vic chuy&n COng ty Apatit Vit Nam 
thuc Tng Cong ty HOa chAt Vit Nam thành Cong ty TNHH Mt thành viên và hoat  dng theo GiAy ching nhn 

U dãng kS  kinh doanh COng ty TNHH MTV lAn dAu s6 1204000005 ngày 25 tháng 5 nàm 2005. Cong ty có 11 I-an thay 
di GiAy chrng nhn dang k' kinh doanh. 

a Theo GiAy chirng nhan dàng k doanh nghiêp thay di IAn thU 11 si 5300100276 ngày 17/01/2020, vn diu 18 cUa 

•
COng ty là 1.814.217.826.448 VND (M5t nghIn tam tram mithi bon t, hal tram mrr&i bay triéu, tam tram hai mucri 
sáu nghin, bn tram hOn muvi 16m dáng)./. 

a 
2. Linh vu'c kinh doanh 

a 
COng ty hot dng trong 11th vi,rc khai thác khoáng sin, sin xuAt ph& pho yang, sin xuAt phân bón hOa chAt các 1°aj 

• và các loai djch vi lien quan. 

a 3. Ngành ngh kinh doanh 

Cong ty hoat dng trong linh vrc kinh doanh chInh là: 

a Khai khoáng hóa chAt và khoáng phân bón. Chi tit: Khai thác, che^ biAn khoáng sin; sin xuAt pht pho yang, 
phân bón và hóa chAt các loai; Xây dung nhà các loai. Chi ti&: DAu tit xây di,mg nhà, khu cong nghip, xây di,rng 

U 
 

din ding; 

• 

 

Che tao  cAc sAn phAm ca khi, dOc thép, sUa chüa thit bj, may móc, 4n tAi thrOng sAt, thrâng b; thi cong các 
cOng trInh kin trOc, xAy di,mg ca bin k thut ha tAng, cong trinh thUy Igi, thrOng giao thOng, thrOng sat, cong 

a trInh thrOng dày tài din và tram  bin áp dn 35kv; 

Kinh doanh xAng, dAu ch8 bin chAt phi gia cho san xuAt phAn bón, boa chAt ca bin; 
• Dào t?o  cong nhAn k thut; 

XuAt nhâp khAu nguyen lieu,  vat tu, thit bj boat dng san xuAt kinh doanh; 

Kinh doanh liru trO du 1ch, xông hai, massage; 

• Kinh doanh dch vu An uing; van tai du ljch vA lü hành quc t, ni 

Kinh doanh djch vi.i nhà khách, nhà nghi, thit b, phi,i tOng, mAy móc, nguyen vat lieu, hóa chAt, các loai phân 
a bón, si:ra cha ca din, phirong tin 4n 

a San xuAt kinh doanh vat 1iu xây dung; KhAo sat thAm dO khoáng sin; 

Cho thuê ccr sâ vat chAt de^ sat hach  lái xe cor gii du&ng b. 

Trii sO' Cong ty ti: Dai 16 TrAn Hung Dao, to 19, Phu&ng Bãc Cu&ng, thành phO LAo Cai, tinh LAo Cai. 

U 
4. Chu k5 sin xuAt kinh doanh thông thtrO'ng 

U 
Chu k' sAn xuAt, kinh doanh thông thuOng cUa Cong ty di,roc thi,rc hin trong thai gian không quA 12 tháng. 

U 

U 

U 10 

a 



1. Chi nhánh Khai thác 1 

2. Chi nhánh Khai thác 2 

3. Chi nhánh Tuyên TAng Loông 

4. Chi nhánh Tuyn Cam Du&ng 

5. Chi nhánh Tuyn BAc Nhac San 

6. Chi nliánh Vn tãi &r&ng sAt 

7. Chi nhánh Sira chira ca diên 

Phu&ng Porn Han - TP Lao Cai 

Xã Dông Tuyén - TP. Lao Cai 

Thj trAn TAng LoOng, huyn Bão ThAng, 
tinh Lao Cai 

Xà Cam Dirftng - TP. Lao Cai 

Xà Ding Tuyên - TP. Lao Cai 

Phuftng Porn Han - TP Lao Cai 

Xã TA PhOri - T.P Lao Cai 

CONG TV TNHH MTV APATIT VIT NAM BAO CÁO iAi CHINH GICrA MEN DO 

Dia chi: Dai  10 Trn Hrng Dao, to 19. Phithng BAc Cithng, Cho l hoot a'çng tft ngày 01/01/2021 

thành ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai dtn ngày 301612021 

Mau so B 09a - DN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHiNH GIIYA NIEN DQ ('tip theo) 

(Các thuyet minh nay là mt bphn hcip thành và cn du-çxc dc a'ng thôi vài Báo cáo tài chinh gifta niên d6 kern theo 

5. Cu trüc doanh nghip 

Danh sách các cong ty con kiã,n soát trrc tiep: 

STT Ten Cong ty Dia chi Tlê T1 
vn gop biêu quyt 

1. Cong ty CP Ph  0-t pho Vàng Lao Cai (i) 

2. Cong ty CP Khohng san - Hóa chit 
Phü Th (ii) 

KCN Tang LoOng, huyn Bào ThAng, 63% 63% 
tinh Lao Cai 

Khu 7, xã Giáp Lai, huyn Thanh San, 98,46% 98,46% 
tinh Phü Th9 

(i) Cong ty CF Ph 05t pho yang Lao Cai có hoat dng kinh doanh chinh là san xuât ph& pho yang. 

(ii) Cong ty CP Khoáng san - Hóa chAt Phü Tho cO hoat dng kinh doanh chinh là san xuAt qung cao lanh, Fenspat. 

Danh sack các dim vi trrc thu5c, hçch loan phy thuc: 

STT Têndo'n%j Dia chi Hot dng kinh doanh 

3. Chi nhánh B6c xOc tiêu th,j Phtifmg Nam Ctrmg - TP Lao Cai 

4. Chi nhánh Phân bón - Hóa chAt Thi trAn TAng LoOng, huyn Bào ThAng, 
tinh Lao Cai 

5. Tnthng Trung cAp nghe^ Phxfing Bac Lnh - TP Lao Cai  

Khai thác quàng 

Khai thác qu.ng  

Tuyn qung 

Tuyên qurig 

Tuyn qung 

Vn chuyn qung 

Sira chia thit bj, gia cong 
ch tao  san phArn ca khI 

Bc Vic quäng 

San xuAt phân Ian NPK 

Dào tao cong nhân 

II. Ky keA  toán, don vi tin t sir ding trong ke^ toán 

1. Ky kê toán nám 

K' ke^ toán nãm cüa Cong ty theo nàm dtrang ljch, bAt d&u tft ngây 01/01 và kêt thOc vào ngày 3 1/12 hang nãm. Báo 
cáo tái chinh giüa niên d6 nay &rcc lap cho k' hot dng tfr ngày 01/01/2021 dn ngày 30/6/2021. 

2. Don vi tin t sfr dicing trong ke^ toán 

Dan v4 tin t6 sft dung trong k8 toán là dng Vit Nam ("VND"), hach  toán theo nguyen tAc giá gc, phü hcTp vói 
Chuân mvc  U toán, che d6 kA toán doanh nghiêp Vit Nam và các quy dnh pháp 1' cO lien quan den vic l.p va 
trInh bay Báo cáo tài chinh gifla niên d. 

III. ChuAn mirc và Chê do U toán áp dung 

1. Chu An mrc và CheA  d6 k toán áp dung 

Cong ty áp di,rng các ChuAn mi,rc ká toán Vit Nam va Ch8 do kA toán doanh nghip ban hành theo Thông tir s6 
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ci:ia B6 Tâi chinh h'rthig dn Ch6 d6 U toán Doanh nghip vá Thông ti.r so 
53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 cUa B6 Tài chinh sfia di, bo^ sung mt so diêu cüa Thông ttr s6 200/2014/TT-
BTC ngày 22/12/2014. 
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N 
N 

CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM BAO CAO TAI CHINH GIU'A NIEN DQ 

• 

 

Dia chi: Di 10 Trân Hung Dao, t6 19, Phir&ng Bc Cithng, Cho k3' hotfl d5ng t1 ngày 01/01/2021 

thành ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai dê'n ngày 301612021 

Mu so" B09a-DN 

• BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH GItrA MEN DO (tip theo) 
(Các thuyt minh nay là m5t bphn ho p thânh vâ cn thtcxc dcc dng thôi v&i Báo cáo tài chinh gila niên d3 kern theo) 

N 
2. Tuyên bô v vic tuân thu Chuân mrc k toán và Chê (16 kê toán 

Báo cáo tài chinh giira niên do cüa Cong ty duçic 14p và trInh bay dam báo tuân thO yêu c.0 cüa các Chu&n mirc kê 

•
toán Vit Nam và Che^ do ke^ toán doanh nghip Vit Nam hin hành và các quy djnh pháp 1' có lien quan dn vic 
1p và trinh bay Báo cáo tài chinh giiia niên Q. 

IV. Tom tAt các chInh sách k toán chü yu 

• 1. Co s&, miic dich 1p Báo cáo tài chinh gi&a niên d 

N Báo cáo tãi chinh giüa niên c16 ducic lip là Báo cáo tài chinh riêng cüa Cong ty me. Dng thi, Cong ty cOng 1p báo cáo 
tài chinh ho  p nhAt giüa niên do cUa Cong ty và các Cong ty con (nhu d5 trInh bay tai  Thuyt minh s6 1.5) cho k' hoat dng 

• 
 

Ur ngày 01/01/2021 dn ngày 30/6/2021 theo các Chuân mirc ké toán Vit Nam, Chá do ke^ toán doanh nghip Vit Nam và 
các quy dnh pháp 1' có lien quan dan vic lap Báo cáo tài chinh hop nhAt gifla niên d. 

a Ngirai sir dung Báo cáo tài chinh riêng nén dpc báo cáo nOy cOng vOi Báo cáo tài chinh hcip nhAt gifla nián do da Co 

N
dixqc các thông tin day dO ve^ tinh hInh tài chinh hp nhAt, két qua boat dng kinh doanh hop nh&t và tinh hinh liiu 
chuyan ti&n t8 hgp nhAt gifta niên do cUa Cong ty. 

2. Cong ciii tài chinh 

11 Ghinhân ban dâu 

Tài san tài chInh: Tai ngày ghi nhtn ban dAu, tài san tài chinh duqc ghi nh.n theo giá gc cong các chi phi giao djch 
Co lien quan tnrc tiap dan vic mua sAm tài san tài chinh do. Tài san tài chinh cOa COng ty bao gam ti&n, các khoàn 

N tuang duang tiAn, các khoán phái thu kbách hang, phai thu khác, các khoán k' qu5', các khoán dAu tu tài chinh Va CC 
cong cu tài chinh phái sinh. 

N Cóng no,  tai chinh: Tai ngày ghi nhn ban dAu, cong nor tài chinh duqc ghi nhn theo giá gc cong  các chi phi giao 
djch cO lien quan trirc tiAp dn vic phát hành cong ncy tài chinh do. Cong nor tài chinh cOa Cong ty bao gm cac 

• khoàn phái trá ngu&i bàn, phài trá khác, các khoãn chi phi phãi trá, các khoán nor thuê tái chinh, các khoán vay  vA 
cong cu tài chinh phái sinh. 

Dinh giá Içii sau Mn ghi nhn ban dâu 

• Hin tai,  chua có quy dnh yE dánh giá lai cong cu tai chinh sau ghi nhtn ban dAu. 

• 3. Các loai q giá h6i doái áp dung trong kE  toin 

• T giá dE quy di càc giao djch phát sinh trong k' bAng ngoai t8 là t' giá giao djch vâi Ngân hang thuong mai tai 
th&i diem phát sinh. 

• T' giá khi dánh giá lai  các khoán mic tiEn ta cO gc ngoai t& ti thai diEm Ip Báo cáo tài chinh giOa niên d6 là t' giá 
cong bo^ cOa Ngân hang thuong mai tai th&i diEm lap Báo cáo tài chinh giUa niên d. Trong do: 

- T' giá khi dánh giá lai  các khoán mic co gc ngoi t8.  duc phân loai là tài san là t giá mua vào cOa Ngan hang 

• Thi.rcsng mai  ti thai diem lip Báo cáo tái chinh giira niOn d. 

•

- T gia khi dánh giá lai  cac khoán mic có gc ngoai t disçc phân loai là nçi phái trá là t' giá bàn ra cOa Ngân hang 
Thuong mai tai th&i diem lap Báo cáo tài chinh giüa niên do. 

• 4. Nguyen tAc ghi nhn các khoãn tiEn Va các khoán ttrong dirong tiEn 

• TiEn là chi tiêu tng hcip phán ánh toàn b6 s tiEn hin cO cOa doanh nghip tai  thai diEm báo cáo, gm tiEn mat 
tai qu5' cOa doanh nghip, liEn gi:ri ngân hang khOng k' han,  ducc ghi nhan  vá 1p báo cáo theo dng Vit Nam 

•
(VND), phO hcrp vài quy djnh tai  Ludt KE toán so^ 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 có hiu lirc thi hành kE ta 
ngày 01/01/2017. 

U 
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N 

CONG TY TNHH MTV APATIT VIfl NAM BAO CÁO TAI CHPH GIUA NIEN DO 

Dia chi: Dai l Trn Hung Dao, t6 19, Phirmg Bc Cumg, Cho kj) hoat ddng tit ngày 01/01/2021 

thành ph Lao Cai, tinh Lao Cai de'n ngày 30/6/2021 

Mu so" BO9a-DN 

• BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIUA NIEN DO 'ti'p theo) 
(Các thuyêt minh nay là môt b6 phán hp thành và can duçrc dQc dng thôi vói Báo cáo tai chinh giia niên do kern theo) 

a) Các khoán dâu tw nám gifr den ngày dáo hsn 

Các khoãn d&u tu nm gifr den ngày dáo han bao gm các khoàn dãu tu ma Cong ty có ' dnh và khã náng gi& den 

•
ngày dáo han.  Các khoán du tii n&m gia den ngày dáo han  IA các khoãn ti&n gri ngân hang có k han  nm gi& den 

ngày dáo han  vi miec dIch thu lài hang ks'. 

N Các khoán du ttr nm giü den ngày dáo han  dirc ghi nhan  bat du tr ngày mua và duqc xác djnh giá tri ban dâu 
theo giá mua và các chi phi lien quan den giao dch mua các khoán dâu ttz. Thu nhap lãi t~r các khoán d&u tix nm gi 
den ngày dáo han  sau ngày mua duc ghi nhan trên Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh trên ca s& dr thu. Ui 

a duçc huàng tnrOc khi Cong ty nm gi& duc ghi giám trr vào giá gôc tai  thai diem mua. 

Các khoãn du ti.r nm giU den ngày dáo han &rcic xác djnh theo giá gc trü di du phOng phái thu khó dOi. 

COng ty con là cac cong ty do Cong ty kim soát. Viac kim soát dat  dirc khi Cong ty có khá nãng kim soát các 

U 
 

chinh sách tài chinh và hoat  dng cüa các cOng ty nhan dAu tu nhãm thu duçic lçii Ich tü hoat dng cüa các cong ty 
nay. 

N Các khoàn du ttr vào cong ty con ducic ghi nhan ban du theo giá gc, bao gm giá mua hoac khoán gop vn cong 

N
các chi phi lien quan trrc tip den viac d&u tu. Truäng hop du tu bAng tài sin phi tin t, giá phi khoán dAu tu duqc 
ghi nhân theo giá trj hcip l' cOa tài sin phi tin t6 ti thai diem phát sinh. 

N Dir phOng tn thAt cho cac khoàn dAu tir vao cong ty con ducic trich lap tai  th&i dim lap Báo cáo tài chinh gia niên 
d6 khi các khoàn dAu tu vào cOng ty con có sir suy giãm so vO'i giá gc thi COng ty thrc hian trich lap  dir phOng nhir 

N sau: 

U
- Doi vài khoãn dAu tu vào cOng ty con cô cO phiu niêm yt trên thj tnr&ng hoàc giá tij hcip l' khoãn dAu ti.r ducic 

xác djnh tin cay,  viac trich lap  dij phOng da trén giá trj thi truäng cüa c6 phiu. 

•

- Di vâi khoân dAu tir khong xác djnh duc giá tn hap l' tai  th&i diem báo cáo, d phàng du(yc trich lap  vâi mac 
trich bang chênh lach  gifla vn gop thc t8 ciia các ben tai  cOng ty con và vOn chü s& hUu thrc có nhãn vâi t' I 

•
gop von cüa Cong ty so vri Ong s6 vn gop thrc t8 cüa các ben tai  cOng ty con. 

Nu cOng ty con là di tl.rçrng lOp Báo cáo tài chinh hcrp nhAt giia niên d6 thi can cr de^ xác dnh dir phOng tn thAt là 

U Báo cáo tài chinh hçrp nhAt giüa niên Q. 

U Tang, giãm s6 di,r phOng tn thAt dAu tu vào cOng ty con cAn phái trich lap tai  ngáy khOa s6 lap Báo cáo tài chinh gia 
nien dO duac ghi nhân vào chi phi tài chinh. 

U c) Du lit vào cong ci von cüa don vi khác 

U DAu ttr vào cong cu vn cOa dan vi khác phán ánh các khoàn dAu tu cOng ci,i von nhung COng ty không có quyên 
kim soát, dng kim soát hoac có ãnh hirOng ding ke^ d'i vói ben di.xqc dâu tu. 

I 
U 
U 13 

U 

N ' . 

Các khoán ttwng dung tiên là các khoân dâu tir ngàn han  có thth han  thu hoi khong qua 3 thing ké ti.r ngày dâu tu, 
có khá näng chuyn di de dàng thành meit luvng tin xác djnh và không có rüi ro trong chuyn di thành tin tai  th&i 

diem báo cáo, phü hçip vài quy dlnh  cüa Chun muc ke^ toán Viêt nam s0^ 24— Báo cáo liru chuyn ti&n t. 

im 
5. Nguyen tc k toán các khoãn du fir tài chinh 

Tai ngày 30/6/2021, Cong ty khOng cO khoán dk tu nm gut den ngáy dáo han cn trich lap dir phông. 

U 
b)Dâutwvào Côngty con 



U 
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CONG TY TNHII MTV APATIT VIETNAM BAO CÁO TA! CHtNll GIO'A MEN Ix) 

U 
 

Dia chi: Dai  10 Trn Hung Do, to'  19, Phtring Bãc Cuyng, Cho kj hort dç5ng t? ngày 01/01/2021 

thành ph Lao Cai, tinh Lao Cai den ngày 30/6/2021 

Mu so" BO9a-DN 

• BÀN THUYET MINH BAO CÁO TA! CIIINH GffJA NIEN DQ (tiAp theo) 

(Gác thuyt minh My Id mt bphn hop thành và ccn dwçrc dç,c ddng thôi vói Báo cáo tâi chinh giia niên d5 kern theo) 

I 
Các khoán dâu tir vào cong cu von cita dcm vi khác ducic ghi nhn ban dâu theo giá gc, bao gôm giá mua hoc 

I	 khoãn gop vn cong  cac chi phi trrc tip lien quan den hoat dng du tir. Co tire vi lçii nhun cira các k' tnrirc khi 
khoãn du tir duqc mua thrçic hach  toán giám giá trj cüa chinh khoàn dAu tu do. CO^ tire và lcii nhun cüa các kS'  sau 

I	 ithi khoin du tu dtrcic mua ducrc ghi nhn doanh thu. Co t(xc duçrc nhn b.ng c6 phiu chi thrqc theo dOi so'  hrcrng c6 
phiu tang them, không ghi nhn giá ftj c6 phMu nhn dtrçic. 

Dr phOng On thAt cho các khoãn du tir vio cong ci v6n cña dan vi khác duqc trich lap tai  thOi dim 1p Báo cáo tài 

a 
 

chinh gift nien do khi các khoãn dAu tu cO sr suy giàm so vii giá g6c thI Cong ty thrc hin trich lap dr phOng nhu 

D6i vii khoán dAu tu vào 0 phiu niCm y& hoc giá tri hcip 1' khoãn dAu tu dircic xác djnh tin cay,  vic lap dr 

• phOng dra trên giá tn thj tru&ng cüa c6 phiu. 

D6i vii khoãn d&u tiz không xác djnh dtrçic giá tri hop 1' ti th?ii dim báo cáo, dii phOng dtrcic trich 1p vii mirc 

a 
 

trich bang ehênh lch gia vOn gOp thi,rc te cña các ben tai don vi khac vi von chO sir hu thuc eO nhân vii t le 

a gOp vn cira Cong ty so vii  Ong s6 On  gop thiic  te cüa các ben tai  dcm vi kháe. 

Tang, giàm s6 dii phong ton thAt dAn ttr vào cOng ci v6n cüa don vi khác cAn phài trich 1p tai  ngày khóa sO^ 1p Baa 

a cáo tài chinh giia niên d6 duoc ghi nhãn vào chi phi tài chinh. 

6. Nguyen tic k6 toán ncr  phãi thu 

Các khoán nçi phài thu ducic trInh bay theo giá tn ghi sob trir di các khoãn dii phOng phâi thu khO dOi. Vic phãn l°ai 

• eác khoãn phài thu dugc thrc hin theo nguyen tic sau: 

a Phái thu cüa khách hang phán ánh các khoàn phãi thu mang tinh chAt thuang mai  phát sinh tir giao djeh CO tinh 
chAt mua - ban giüa Cong ty vi ngithi mua là don vi dc 1p vii Cong ty. 

I Phãi thu khác phãn ánh các khoán phãi thu không CO tinh thucing mai,  không lien quan dAn giao djch mua - ban. 

•
Các khoán ncj phâi thu dirge theo dOi chi tiAt theo tirng di tixqng và kS' han cira các kho" phâi thu vi các yAu t 
khác theo nhu cAu quan 1' cüa doanh nghip. 

• Dr phOng phãi thu khO dOi dugc 1p cho tirng khoãn ng phái thu khO dOi cAn ci vào tuAi nor qua han  cia các khoãn 
nq hoc dr kiAn mire t6n thAt có thA xay ra do d6i tilcmg nçi khO cO khi nAng thanh toán vi bj thanh li', phi sin hay 

• các khO khAn tirang 

U 

 

Ting, giàm s6 du dir phOng nci phãi thu khó dii cAn phãi trich 1p tai  ngày khOa sO^ 1p Báo cáo tâi chinh gift nièn d 
dirge ghi nhn vào chi phi quãn l' doanh nghip. 

7. Nguyen tic ghi nhn hang tAn kho 

I Hang ton kho dirge xác dnh trên ca sir giá tAp hn gifia giá g6c vi giá tn thuAn cO thA thc hin dirge. Cia gc hang 

a 
 

ton kho bao gAm chi phi nguyen 4t 1iu tivc tiAp, chi phi nhân cOng tlVc tiAp và chi phi sin xuAt chung (nAu eO), dA 
cO dirge hang tAn kho ir dja diAm vi trang thai hiên tai. 

I Giá trj thuAn cO the' thc hin dirge là giá bin ithc tinh cia hang tAn kho trong k' sin mit, kinh doanh bInh thiring 

a trir chi phi mc tinh dA hoàn thành vi chi phi mire tinh cAn thiAt cho vic tiêu thi chiing. 

Cia trj hang tAn kho dirge tinh theo phuang pháp bInh quân gia quyAn theo qu' và dirge hach  toán theo phuong pháp 
• Ice khai thumng 

Tai ngày 30/6/2021, COng ty không có hang tAn kho cAn xem xét trich lip dr phing giãm giá. 

8. Nguyen tic ghi nhn và phirng pháp khAu hao TSCD 
8.1 Nguyen tic ghi nhn và phwongpháp kháu hao TSD hüu hInh 

Tài sin co" dinh hiu hInh duçrc ghi nhn theo nguyen giá, dirge phán ánh trOn Bang can d6i kA toán giia niên do theo 
U eác chi tiêu nguyen giá, hao mOn liy kA vi gia hi cOn 1a. 

U 14 

0 
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CONG TY TNHH MTV APATIT VLT NAM BAO cÁo TAI CHINH GIIYA MEN Do 

Dia chi: Dai 10 Trn Hung Do, t05  19, Phtthng BAc Cu&ng, Cho h" hoit d5ng u ngày 01/01/2021 

thành pht Lao Cai, tinh Lao Cai den ngày 30/6/2021 

MusBO9a-DN 

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH GIUA NIEN DQ (tiEp theo) 

(Các thuyt minh nay là mt bphn hçip thành và cn dt.çic dQc dng thai v&i Báo cáo tài chinh gii?a niên d5 kern theo) 

Vic ghi nhn Tài sin c6 djnh hun hInh vi Khu hao tài sin c6 drnh thrc hin theo Chun mvc  ke^ toán Vit Nam s 

• 03 - Tài sin c o^ djnh hitu hInh, Thông P.r s6 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cüa Bo Tài chinh hnórng dn ch e^ d 
k6 toán doanh nghip, Thông tix s6 45/2013/TT-BTC ngày 25 thing 4 nAm 2013 huàng dn Che^ do quãn 1', sr diing 

• vi trIch khu hao Wsan c6 djnh vi Thông tus 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 v sira dii, b sung mt s6 diu 
cua Thông Iii so^ 45/2013/TT-BTC vi Thông P.r s6 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 v sfra dii, b6 sung mot s6 diu 

• cüa Thông tu sÔ 45/2013/TT-BTC và Thông tu sO^ 147/2016/TT-BTC cüa Bo Tài chinh. 

•
Nguyen giá tài sin co" djnh hthr hInh mua s&n bao g6m giá mua (tth các khoán chit khu thung mai hoac giàm 

giá), cac khoãn thus vi cac chi phi lien quan trrc tip dn vic di.ra tài san vào trong thai s&n sang sü d%ing. 

• Nguyen giá tài sin c o^ djnh hfru hjnh tr xây drng hoc tr ch e^ bao gm giá thành thc t cüa tài sin c 40 djnh hun hinh 

•
ti,r xây dmg hoc tir chê  vi chi phi 1p dt chay 

Các chi phi phat sinh sau ghi nhn ban dku TSCD him hInh ducc ghi tang nguyen giá cüa tài sin khi các chi phi nay 
I chAc chin lam tang lqi ich kinh te^ trong ttrong lai. Các chi phi phát sinh không thoã man ducic diu kiin trên duqc 

Cong ty ghi nhn vào chi phi sin xut kinh doanh trong k. 

I Lozi tài An co^ djnh Thó'i gian kJuu hao (nám) 

I Nba cira vat kik trüc 6-20 
Máymóc,thiMbj 6-10 

•
Phucing tin vin tãi, thit bj truyn dn 6 - 10  

8.2 Nguyen tc ghi nh4n và phwungphdp khtu hao TSCD vô hlnh 

Cong ty áp dung phucrng pháp khu hao dträng th&ng d6i v&i tài san c6 dinh hftu hInh. K toán TSCD h h'mh ducic 

•	 phân loi theo nhóm tài sin có cüng tinh chit vi mic dich sir dung trong hot dng sin xut kinh doanh cüa Cong ty 
gôm: 

Tài sin co djnh vo hInh ducic ghi nhan theo nguyen giá, ducic phân ánh trên Bang can dti k8' toán giftniên d theo 
I các chi tiêu nguyen gia, hao mOn lily k6 vi giá tn cOn lai. 

•
Vic ghi nhn Tài sin c6 djnh hfru hInh vi Khu hao tài sin c6 dnh thrc hin theo Chun mirc k8'  toán Vit Nam s6 
04 - Tài sin c6 djnh vô hunh, Thông P.r s6 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cüa Bo Tài chinh hthng dn che^ do k& 

•
toán doanh nghip, Thông P.r s6 45/2013/TT-BTC ngày 25 thing 4 nm 2013 huvng dn Ch e^ do quãn l, sr ding và 
trich khu hao tài sin c6 djnh và Thông tu so^ 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 ve^ sfra di, b sung mot s6' diu 

• cüa Thông tu s 45/2013M-BTC vi Thông Px sÔ 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 ve^ süa d6i, bO^ sung mot so^ diu 
cüa Thông tu s6 45/2013/TT-BTC vi Thông tu so-' 147/2016/TT-BTC cüa Bo Tài chinh. 

I Tài sin c6 djnh vô hinh cüa Cong ty là Quyn sir ding dat, phn mm may tinh 

• Các chi phi lien quan dn các chuang trinh phn mm may tinh không phai là mot bO phn g.n kt vci phn cling cO 
lien quan ducrc vn hOa 

I 
Quyn sir ding dt là toàn b6 các chi phi thrc t8 Cong ty dã chi ra có lien quan trijc tip tth dM sir dung, bao gm: 

• tin chi ra d8 có quyn sir dung dat, chi phi cho dn bii, giài phOng mt bAng, san 1p mt bang, l phi triiirc ba... 

I
Quyn sir ding dAt duçic khAu hao theo phuong pháp duirng thing tong thOu gian tir 7 dAn 12 näm. 

9. Nguyen tàc ghi nhân chi phi xây dUng cor ban d0 dang 

l Chi phi xây dmg ca bin dir dang ciia Cong ty là các chi phi du an khai thác quäng Apatit tai các khai truing, chi phi 

I xay drng mir rng Nhà may TuyAn khu Bic Nhac Son, cài tao,  mir rng nâng cAp Tram bão thrOng 3 len cAp trung 
dai tu; bAi thai s 3 nba may TuyAn Ting LoOng, vi mot S6 cOng trinh khác duqc ghi nhn theo giá gc, can eli trên 

• 
Hop dng vi Biên bin nghim thu và chi phi sira chira him tài sin cô djnh ducic xác djnh theo giá g6c, can ci'i ten 
Hçrp ding vi Bien bin nghim thu. 

I 
• 15 

U 
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U CONG TY TNHH MTV APATIT VTT NAM BAO CÁO TA! CHIIH GItrA NIEN DQ 

rn Da chi: Dai  10 Tr&n Hung Dao, t6 19, Phuimg Bãc Cithng, Cho Jcj) hoçit ding ti ngày 01/01/2021 

thành ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai tn ngày 30/6/2021 

U MusB09a-DN 

a BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHtNH GIcrA NIEN BQ (tiê'p theo) 
('Các thuyt minh nay là mt b phn hod thành và can thrqc dc dng thôi vái Báo cáo tài chinh g1ia niên d6 kern theo) 

U 10. Nguyen tc ghi nhn vi phân b06  các khoãn chi phi trã trwóc 

Các khoàn chi phi trâ tnxOc khác là là các khoàn chi phi dirçrc vn hóa duài hinh thüc các khoàn trã trurc và thrcrc 

N phãn bi vào Báo cáo k&t qua boat dng kinh doanh, sir dung phuong pháp throng thàng theo các quy djnh ke^ toán 
hiên hành. 

U 

N
11. Nguyen tc k toán các khoãn nq phãi trã 

a 

 

Not phái trà là các khoân phãi thanh toán cho nhà cung cp và các di tiiçrng khác. No phài trà bao gm các khoán 
phãi trà nguOi ban vi phái trâ khác. Ncr phãi trâ khOng ghi nhn thp hon nghia vii phâi thanh toán. Vic phân loai 

a các khoán ng phãi trá thrçrc thirc hin theo nguyen tAc sau: 

- Phài trã ngu&i bàn gm các khoân phài trà mang tinh chit thucrng mai  phát sinh tr giao dch mua hang boa, djch 

N vi, tài san và ngithi bàn là dcm vi c1c 1p vài ngu&i mua, gm ca các khoàn phái trà cong ty lien kit. 

N - Phài trâ khác gm các khoán phãi trâ khOng cO tinh thucmg mai, không lien quan den giao djch mua, ban, cung 
cAp hang boa djch viii. 

N Các khoàn phái trã thrçrc theo dOi chi tiM theo trng di tuçing và k' han  phái trá. 

a 12. Nguyen tAc ghi nhn vay 

N Các khoân vay dài han  dircrc ghi nhn trên co sO các phi Au thu, chOng tir ngân hang, các khe^ uOc vay và các hcrp  dAng 
vay. Các khoãn vay trên 1 nãm tài chinh duçrc COng ty ghi nl4n là vay dài han. 

13. Nguyen tAc ghi nhn chi phi phãi trã 

a Chi phi phái trã cUa Cong ty bao gAm các khoán trich trirOc chi phi phài trã tin din và các chi phi phái tiAn mua phi,i 
tOng là các khoán chi phi thc t8'  dã phát sinh trong k' báo cáo nhtrng chua cO boa dcm ho.c chua có dO hA so, tài 

U 1iu U toán, duçrc ghi nhn vào chi phi san xuAt, kinh doanh trong lc-S'  báo cáo nhung duc tinh tnróc vào chi phi san 
xuAt, kinh doanh trong kS'  nay d dam bão khi phát sinh chi phi khOng gay dt biAn cho cho chi phi san xuAt, kinh 

a doanh. 

\Tic trich triiOc vào chi phi san xuAt, kinh doanh trong lc-S'  duçrc tinh toán môt cách chit chë và phái có b&ng chOng 
U 

 
hop Ii', tin cy ye các khoán chi phi phái trich trirOc trong k, d dam bão sA chi phi ph' trâ bach  toán vao tài khoán 
nay phO hop vói so chi phi thi,rc te phát sinh. 

U 14. Nguyen tAc và phrong pháp ghi nhn các khoãn dr phbng phãi trã 

U Các khoán dr phOng docrc ghi nh.n khi Cong ty CO nghTa v,i norhin tai  (nghia viii pháp l' hoc nghTa vulien dOi) do 
kM qua tO mt sr kin dà xáy ra, vic thanh toán nghia vu nor nay có thA sê dn dn si,r giám sOt ve nhng loi jch kinh 

a tA và giá tij cOa nghTa vi nor do cO the dircrc ithc tinh mot each dáng tin c.y. 

U 16 

0 

a	 Chi phi trà trucc bao gm các chi phi th\rc tê  dã phát sinh nhung có lien quan dn kt qua hoat dng san xut kinh 

a doanh cUa nhiu k' U toán. Chi phi trá truâc là các khoàn chi phi vn chuyên hang chua xuit kh.0 chua ghi nhân 
doanh thu, chi phi cp quyn và sr dung tài lieu khai thác khoáng san dã phát sinh chb phân b, chi phi khai thác 

U qu.ng  và các khoãn chi phi trá tru&c khác. 

a Chi phi van chuyên hang chua xut khu chua ghi nhn doanh thu ducrc phân b6 vào chi phi khi phát sinh doanh thu 
tuong üng vâi giá trj hang dã xut ban trong ks'. 

a Chi phi cp quyn và sr dung tài lieu khai thác khoáng san thrc phân b6 vào chi phi khi phát sinh san lung tài 
nguyen khai thác trong ks'. 
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Dia chi: Dai  10 Trn Hung Dao, t6 19, Phithng Bc Cur&ng, Cho k5' hogt d5ng tit ngày 01/01/2021 

thânh ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai te1n ngây 30/6/2021 

fl Mu so" BO9a-DN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO, TA! CHfNH GI(J'A NIEN DO (tiêp theo 

(Các thuyt minh nay là rnt b6 phn hp thành và cn dupc dQC a'ng th&i vdi Báo cáo tài chinh gifla niên d6 kern theo) 

Nu ành hux&ng cüa thii gian là trQng yu, dr phng së durcic xác dinh b&ng cách chit khu S6 tin phài bô ra trong 

fl tucing lai de thanh toan nghia vu nor vai ty le chieft khau truoc thue va phan anh nhitng danh gia thi trirang hien tai ye 
giá tri thri gian cUa tin và nhüng rüi ro cu th8 cüa khoàn nor M. Khoàn tang len cüa so dr phOng do thii gian trOi 

fl qua thrqc ghi nhn là chi phi tài chinh. 

n 
 

Du phOng phài trã cüa Cong ty bao g6m các khoàn trich truOc phi cp quyên khai thác, phi hoàn nguyen mOi tnr&ng 
tü vic khai thác khoáng san, qu dr phOng i-ui ro môi tru&ng, chi phi dn bi giãi phOng mt b&ng và các chi phi duy 

n tu, s1ra chüa IOn tài sin c6 dinh. 

Vic trich truOc chi phi phi cap quy&n khai thác duçic ducic ghi nhn can cO vào san hrcmg khai thác và phi hoàn 
nguyen môi tnuOng ti vic khai thác khoáng san và qu5' dv phOng rüi ro môi tru&ng dugc cAn cü vào tru luqng khai 
thác hang nAm và don giá do UBND tinh Lao Cai quy dinh. Nêu chi phi cp quy&n khai thác, phi hoàn nguyen môi 
truOng và qu5 rüi ro mOi truOng thvc tê  nhO horn s6 dA trich thi phn chênh 1ch dugc hach  toán giám chi phi. 

Vic trich tnurOc chi phi sira chüa, bào duOng tài san c6 dinh vã chi phi b6i thuOng giài phong mt b&ng theo dinh k' 

fl duqc cAn cO vào k hoach sira ch&a, bão duöng tài san c6 dinh, k hoach b6i thucng giki phOng mt b&ng. Nu chi 
phi sua chra, bao throng tai san co dinh ke hoach boi thucing gial phong mat bang thuc te cao ban so dA trich thi 

fl ph&n chênh lch dirge hach toán toàn bb vào chi phi hoc phân b6 dn vào chi phi trong kS'.  Nu chi phi si:ra chüa,  

bão throng tài san c 0 dinh vã chi phi b6i thuOng giâi phóng mt bang thurc t6 nlhO han s6 dA trich thi phn chênh lçch 

fl dirçrc hach  toán giàm chi phi. 

fl 15. Qu5 phát trin khoa h9c và cong ngh 

fl
Qu phát tri&n khoa hoc và Cong ngh duçc thành 1p nhm tao  ngu6n tài chinh du tu cho hot dng khoa hoc Va 
cOng ngh8 cOa Cong ty nhu sau: 

fl - Cp kinh phi d thrc hin các de^ tài, du an khoa hc và cong ngh. 

N - 

 

Ho^ trq phát trin khoa hoc cong ngh. 

fl Mrc trich lap qu phát trin khoa h9c và cong ngh tam  trich b&ng 8,9% thu nh.p tinh thus trong nAm theo di 18 to 
chirc và hoat dng cüa qu và ducrc hach toàn vào chi phi. 

16. Nguyen tic ghi nhn von chü sr hiru 

N 
 

Von gop cüa chü sO hthu cUa Cong ty dugc ghi nhan theo s6 v6n thc gop cüa chü sO hou, 

N Lri nhutn sau thue^ chua phân ph6i là s6 lAi tO boat dng cOa doanh nghiep sau khi trO chi phi thue^ TNDN cOa nAm 
nay và các khoàn diu chinh do áp ding h6i t6 thay d6i chinh sách k toán và di6u chinh h6i t6 sai sot trong yêu cüa 
các nAm truO'c. 

N Li nhun sau thus chua phân ph6i du.rcirc phân ph6i theo các quy dinh tai Nghj dinh 91/2015/ND-CP ngày 

R
13/10/2015 v8 du tir On Nhâ nis&c vào doanh nghip vâ quãn li', sir dung von, tài san tai  doanh nghip và dtrcic sOa 
d6i theo Nghj quyt s6 32/2018/ND-CP ngày 8/3/2018 sau khi Tp doàn Hóa cht Vit Nam phé duyt và Thông tix 
s6 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 cOa B6 Tài chinh. 

N 17. Nguyen tAc và phu0i1g pháp ghi nhn doanh thu, thu nhp khác 

N Doanh thu cOa Cong ty bao g8m doanh thu ban càc thành phm qu.ng, phAn bOn và doanh thu cung cp djch vu 4n 
chuyn hang bàn, doanh thu khác là doanh thu bàn phe^ 1iu,... và doanh thu tO tin lAi tin gOi, thu c6 tOe. 
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CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM BAO CÁO TAI CHINH GIU'A MEN DO 

• 

 

Dia chi: Dai  1 Trn Hung Do, t6 19, Phuông Bc Cithng, Cho k) hogt d5ng tit ngày 01/01/2021 

thành ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai den ngày 301612021 

a Mu so" BO9a-DN 

I BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH GIUA NIEN DO (tip theo) 

(Các thuyt minh nay là n1t b plzn hp thành và can thtc dc dáng th61 vói Báo cáo tài chinh giz?a niên d6 kern theo) 

Doanh thu ban hang hóa 

N 
Doanh thu bin hang hóa &rcc ghi nhn khi dông thai thôa man các diêu kin sau: 

N Cong ty dã chuyn giao phn 16n rài ro và Içri Ich gn lin vai quyn so hthi sin phâm hoc hang hóa cho ngu&i 
mua; 

I Cong ty không con nAm gut quyn quán 1' hang hóa nhtr ngir&i sO h0u hang boa hoc quyn kim soát hang hóa; 

•
Doanh thu &rçlc xác djnh tixcing di chàc chAn. Khi hop ding qui dlnh  ngithi mua &rcic quyn trâ 1i sin phm, 
hang boa, da mua theo nhüng diu kin cu th&, doanh thu chi duçc ghi nhn khi nhthig diu kin c',i th8 do không 

•
cOn ton tai  va nguOi mua không ducyc quy&n trâ lai  sin phm, hang hod (trO trithng hcp khách hang có quyn trá 
1i hang hóa duOi hInh thOc di Iai  d 1y hang hOa, dich vi khac); 

• Cong ty dã thu dtrçic hoc sè thu duçic led ich kinh t8 tO giao dich ban hang; và 

Xác djnh duqc chi phi lien quan dn giao dich ban hang. 

Doanh thu cung cp djch vy 

Doanh thu cUa giao dich cung cap dich vi dtrgc ghi nhn khi kt qua cüa giao dich do &rçlc xác dnh mt cách ding 

• tin cay. Tn.rmg hap dich vi,i dizcc thirc hin trong nhiu k' thi doanh thu duçc ghi nhân trong k' dtrcic can cO vào kt 
qua phn cOng vic dã hoàn thành tai  ngày khóa s6 lap Báo cáo tài chInh giüa niên d6 cUa k' do. Kt qua cOa giao 

• 
 

dich cung cp dich vi ducic xác djnh khi thOa man tt cã các di&u kin sau: 

• Doanh thu duçc xác dnh tiiang di chc chin. Khi hop dng qui djnh ngrOi mua dtrçic quyn trd lai dich vi  dd 
mua theo nhing diu kin ci,i th, doanh thu chi disçic ghi nhn khi nhüng di&u kin cu th8 dO không cOn tn tai 

• và nguOi mua khOng duçrc quyn trá li dich vv dä cung cap; 
Co khi nàng thu ducc Iqi Ich kinh t8 tO giao dich cung cp dich vi,i do; 

Xác dnh duçrc phn cOng vic dã hoàn thành tai ngày khóa so^ lap báo cáo tài chInh; và 

N Xác dinh dixçic chi phi phát sinh cho giao dich và chi phi de^ hoàn thành giao dich cung cp dich vu do. 

• Doanh thu titn Mi 

• Doanh thu ho?t Ong tài chInh gm doanh thu tO lài tin gOi dirçic ghi nhn trên ca sO dn tich, duçc xác djnh trên s 
du các tài khoán ti&n gi:ri và lâi suât thirc t6 ding ks'. 

I S 

Doanh thu tic cô t.ác 

I Doanh thu tO cô tOc và lcii nhun &rcic chia thrqc ghi nhn khi COng ty thrçc quyn nhn co^ tire hoc lçii nhun tin 

a vic gop von. 

•	
Các khoãn nhtn trirOc cUa khách hang khOng dixcic ghi nhn là doanh thu trong ks'. 

18. Nguyen tae k toán các khoãn giãm trO doanh thu 

a S  
Khoán giám trir doanh thu cOa COng ty bao gôm các khoán hang ban bj trã 1i dOng dé phán ánh doanh thu cOa san 

• phâm, hang hóa bj ngiriri mua trà lai trong ks'. 

• 19. Các nghia vi v 

• Thutgiá trj gia tang (GTGT) 

• Cong ty ap dung vic ké khai, tinh thug GTGT theo htthng dn cOa luât thus hin hành vOi mire thus sudt thue GTGT 
5% di vii sin phAm quãng ban trong mnOc, doanh thu ban nuic san xuut cong ngip, không chju thus dôi vii các 

• 

 

sin phum phân bón, khoáng sin xuut khuu và 10% di vii các dich vu, hang bOa khác. 
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CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM BAO CÁO TA! CHiNH GIcJA MEN DQ 

Da chi: Dai  16 Trân Hung Dao,  to 19, Phi.thng Bc Cithng, Cho k$' hot dng tit ngây 01/01/2021 

thành phé Lao Cai, tinh Lao Cai din ngày 301612021 

Mau so B 09a - DN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH G!fJA NIEN DO (tip theo) 

(Các thuytt minh nay là mt b6 phn ho  p thành và can ducxc dc a'ng th&i vói Báo cáo tai chinh giia niên dj kern theo) 

Thuê thu nhp doanh nghip 

Thug thu nhp doanh nghip th hin tng giá trj cUa s thus phãi trà hin tai và sO thud hoãn lai. 

SO thug phái trã hin ti duscc tinh dra trén thu nhp chiu thud trong nãm. Thu nhp chiu thu8 khác vOi loi nhun thun 
duce trInh bay trên Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh vi thu nhp chiu thue^ khOng bao gm các khoãn thu nhap 
hay chi phi tinh thuê  hoc duqc khu trr trong các nãm khác (bao gm cá 16 mang sang, nu co) và ngoài ra không bao 
gm cac chi tiêu khOng chiu thus hoc khOng dtrç'c khu trur. 

Cong ty áp dung mirc thu8 sut thug thu nhâp doanh nghip là 20% trên igi nhun chiu thu. 

Vic xác djnh thue^ thu nhp doanh nghip cüa Cong ty can cü vào các quy dnh hin hành yE thuE. Tuy nhiên, nhng 
quy djnh nay thay di theo trng thii k' va vic xác djnh sau cüng yE thuE thu nhp doanh nghip tu' thuc vào kEt qua 
kiEm tra cOa Ca quan thuE có thEm quyEn. 

Thulkhác 

Các loi thuE, phi khác doanh nghip thurc hiên kê khai và np cho ca quan thuE dja phrcmg theo dOng quy djnh hiên 
hành cüa Nhà rnthc. 

V. Thông tin b06  sung cho các khoãn mtzc  trInh bay trong Bang can dôi kê toán gifra niên d 

1. Tin vi các khoãn tuong duong tin 

30/6/202! 01/01/202! 
VND VND 

Tin 

Tiên mt 

Tien gri ngân hang 

Tin gii VND 

Tien gii USD 

Các khoán iwong throng tin (*) 

81.999.357.609 

1.364.174.501 

80.635.183. 108 

8.349.989.240 

72.285.193.868 

250.000.000.000 

16.826.565.598 

2.119.301.262 

14.707.264.336 

14.686.672.917 

20.591.419 

290.000.000.000 

Cong 331.999.357.609 306.826.565.598 

(*) Các khoán tirccng duang tiEn là các khoãn tiEn gri có k' han  không qua 3 tháng, lâi suEt tü 3%/nãm dEn 3,2%/nãm. 

2. Cie khoãn du tir tài chInh 

2.1 Dâu ut nrn gift den ngày dáo hzn 

Dorn vi tinh: VND 

30/6/2021 01/01/2021 

Giá gc Giá trj ghi s 

a) Ngn hin 
TiEn gCri Co k' han  (i) 

b) Dàihan 

Tien guri có kS'  han (ii) 

Cing  

850.000.000.000 
850.000.000.000 

2.000.000.000 
2.000.000.000  

850.000.000.000 
850.000.000.000 

2.000.000.000 
2.000.000.000  

Giá gtc 

650.000.000.000 
650.000.000.000 

2.000.000.000 
2.000.000.000 

652.000.000.000  

Giá trl ghi so 

650.000.000.000 
650.000.000.000 

2.000.000.000 
2,000,000.000 

652.000.000.000 852.000.000.000 852.000.000.000 
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CONG TV TNHH MTV APATIT V!T NAM 
Dia chi: Dai  10 Tr.n Hung Dao, to 19, Phu&ng Bc Cumg, 
thành ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai 

BAO CÁO TAI CHINH GICTA NIEN DQ 
Cho Ic)) hogt d5ng tf ngày 01/01/2021 

den ngày 301612021 

MusôBO9a-DN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH GIUA NIEN DO (tiép theo) 

(Các thuyét minh nay là mt hphn ho p thành vâ cn thrcyc dQc ding thai vai Báo cáo tài chInh gii-a nién d5 kern theo) 

(i) Là khoãn tin giri có k' han  trên 3 thang dn 12 tháng tai  các Ngan hang vài müc lãi sut ti 3,5% /näm dn 

6,2%/nhm. 

(ii) Là khoán ti &n giri có kS' han 18 tháng tai  Ngân hang TMCP Sài Gón - Ha Ni - Chi nhánh Lao Cai v&i mirc lài suit 

5,3%/nãm. 

2.2 Diu 1w tài chInh dài han 

30/6/2021 

Dan vi tinh: VND 

01/01/2021 
GO gc Thy phOng Giá gc Du phOng 

a) Dâu twvào côngly con 
Câng ty CP Ph6t pho yang 
Lao Cai (1) 
Cong ty CP Khoáng san - Hóa 
cht Phü Tho (2) 

b) Dâu 1w gop von vào do-n vi 
khác 

COng ty CP Dng Ti Phii 

COng ty CP Hçp kim sAt Phü 
lhg 
COng ty CP DAP s 0^ 2 - 

Vinachem 

158.055.620.000 

70.560.000.000 

87.495.620.000 

185.250.000.000 

90.000.000.000 

5.250.000.000 

90.000.000.000  

(2.6 77.29 7.612) 

(2.677.297.612) 

(124.131.940.481) 

(28.881.940.481) 

(5.250.000.000) 

(90.000.000.000)  

158.055.620.000 

70.560.000.000 

87.495.620.000 

185.250.000.000 

90.000.000.000 

5.250.000.000 

90.000.000.000  

(2.393.715.806) 

(2.393.715.806) 

(140.513.278.434) 

(45.263.278.434) 

(5.250.000.000) 

(90.000.000.000) 

Cong (*) 343.305.620.000 (126.809.238.093) 343.305.620.000 

(*) Câc khoãn dAu ti.r nay không xác dnh di.rcic giá trj hcrp 1' do khOng có giá giao djch. 

c) Các giao dich 1r9ng ytu gifra Cong ty vâ Cong ty con 

+ Cong ty CP Phôt pho Vàng Lao Cai: mua tang sot cUa COng ty TNHH MTV Apatit Vit Nam 

+ Cong ty CP Khoáng san - Hóa chAt Phi 1h9: không phát sinE giao dch trong k' 

3. Phãi thu cüa khách hang 

(142.906.994.240) 

Dan vi tinh: VND 

30/6/2021 01/01/2021 

Giá trj Diy phOng Giá trj Dir phOng 

  

a) Ngn h9n 

Cong ty CP Supe pht phát và 

Hóa chAt Lam Thao 

Cong ty CP DAP 
VINACHEM 

Cong ty C? DAP s6 2-
VINACHEM 

COng ty CF Hoá chAt Phüc 
Lam 

37.073.364.010 59.383.884.781 

48.453.903.360 56.865.453.937 

323.589.815.594 (245.666.606.646) 315.957.347.726 (245.666.606.646) 

39.684.210.440 (39.684.210.440) 39.684.210.440 (39.684.210.440) 
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CONG TV TNH}I MTV APATIT VIT NAM BAO CÁO TAI CHfNH GUYA NIEN DO 

Dia chi: Dai 10 Trn Hi.mg Dao, t6 19, Phuong Bc Cuông, Cho k5' hoqt dng tit ngày 01/01/2021 

thành phô Lao Cai, tinh Lao Cai den ngày 301612021 

Mu s B 09a - DN 

BAN THUYET MLNH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN DO (tkp theo) 

(Các thuyêt minh nay là m5t bp phn hQp thành và cn thtcic dpc d'ng thai v&i Báo cáo tài chin/i gia niên d5 kern lheo) 

Cong ty TNTHH MTV Thucmg 
mai Hung Vit 

Cong ty CP DOng Nam A Lao 
Cai 

Các d& tucmg khác  

39.864.583.000 (28.237.558.038) 

42.910.991.861 (20.537.079.675) 

157.932.570.616 (11.800.663.250)  

40.573.999.000 

41.074.159.349 

127.662.976.996  

(24.117.211.825) 

(20.537.079.675) 

(14.124.958.029) 

Cong 689.509.438.881 (345.926.118.049)  681.202.032.229 (344.130.066.615) 

b) Phdi thu cña khách hang là các ben lien quan: Chi tit trInh bay tai thuyêt minh so VIH.2 

4. Trã trLr&c Cho ngubi ban 
30/6/2021 01/01/2021 

VND VND 

Ngán him 

Cong ty CP Thi.rong mai  và Du ttr xây dirng Tam Nguyen 

COng ty CP Tu vn du tu và Xãy drng MO 

Trung tam phát trin qu3 dt thành ph6 Lao Cai 

COng ty CP DAu ttr xay dung và Djch vii thucmg mai  Nam Son 

Lien doàn Dia chat Xa - Hiêm 

Các di tuclng trá truOc khác 

1.788.748.071 

1.982.284.107 

1.681.078.500 

5.461.567.458 

12.144.000.000 

2.13 1.974.071 

2.148.883.960 

1.321.930.400 

4.020.380.476 

Cong 10.913.678.136 21.767.168.907 

b) Trã trwóc cho ngwuii ban là các ben lien quan: Chi tit trInh bay tai thuyt minh s6 V1II.2 

5. Phãi thu khãc Don vi tinh: VND 

30/6/2021 01/01/2021 

Giá trj Du phOng Giá tri DV phOng 

a) Ngn han 

Tam t'rng cüa CBCNV 

K qu5 bão lãnh ve^ np phi sr 
dung tài 1iu khai trurng 18 
Cho Tcng cijc Da chit và 
Khoáng san Vit Nam 
Klioãn k' qu5' khác 
Lãi du thu tin gui có k' han 

Thu& TNCN phãi thu 
Cong ty CP Khoáng san và 
Hóa chat Phü Tho 

Phãi thu BHXH, BHYT, 
BHTN cüa ngithi lao (1ng 

Các di tl.rcmg khác 

b) Dàihan 
K qu5' cãi t?o,  phvc hOi môi 
tri.thng (i) 

Cong  

39.898.907.127 

3.296.913.137 

1.000.000.000 

2.149.397.000 
7.349.802.743 

3.497.907.945 
6.466.165.940 

8.059.739.311 

8.078.981.051 

41.943.651.408 

41.943.651.408 

81.842.558.535  

27.884.283.244 

1.183.338.682 

1.000.000.000 

1.321.932.000 
7.7 16.601.374 

1.039.863.459 
7,466,165.940 

4.122.581.789 

4.033.800.000 

36.253.802.766 

36.253.802.766 

64.138.086.010 

21 



CONG TV TNHH MTV APATIT VIT NAM 
Dia chi: Dai  16 Trn Himg Dao, t6 19, Phi.thng Bc Ctthng, 
thành ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai 

BAO CÁO TAI CH!NH GICI'A NIEN DO 
Cho k) hoat dç5ng tzr ngày 01/01/2021 

dn ngày 301612021 

Mu s B 09a - DN 

BAN THUYET MINI BAO CÁO TAI CH!NH GIfYA NIEN DO (tié'p theo) 
(Các lhuyet minh nay là mt bp pIin hcxp thành và can thtcxc ã'pc dng th&i v&i BOo cáo tài chinh giita niOn do kern theo) 

(i) Khoãn k qu' cai tao  phvc hi môi trtr&ng np v e^ Qu bão v8 môi truOng tinh Lao Cai, lien quan den chi phi hoàn 

nguyen mOi tniOng (hay chi phi cài tao,  phic hi môi tnràng) các mO phài xây drng phuong an hoàn nguyen. Hin tai, 
Cong ty dang tin hành nghiên cru, xây drng chi phi hoàn nguyen phü hp vâi th\rc tê  các chi phi du kin phát sinh 

khi dóng các mO. 

c) PhOi thu khác là các ben lien quan: Chi tit tiinh bay tai  thuyêt minh s6 VIII.2 

6. Nqxu 
Don vi tinh: VND 

30/6/2021 01/01/2021 

GU gc 
Giá trj có the 

thu hM 
Giá gc 

GU tri có the 
thu hM 

Tong giá tri các khoán phãi 
thu, cho vay qua han thanh 
toán hoc chua qua han  nhi.rng 
khó Co khã nãng thu hi; 

COng ty CP DAP so 2 - 

Vinachem 

Cong ty CP Hóa chat PhOc 
Lam 
COng ty CP Hzrng Dai Viêt 
COng ty TNHH MTV Thtrong 
mai HIrng Vit 
COng ty CP DOng Nam A Lao 
Cai 
Các dái tirçrng khOc 

257.413.614.435 11.747.007.789 25 7.413.614.435 11.747.007.789 

39.684.210.440 39.684.210.440 

11.267.988.920 3.380.396.676 12.158.988.920 4.449.472.676 
39.864.583.000 11.62 7.024.963 40.5 73.999.000 16.456 787.175 

41.074.159.349 20.53 7.079.675 41.074.159.349 20.53 7.079.675 

8.425.376.206 4.512.305.198 14.2 73.261.875 7.857.820.090 

Cong 397.729.932.350 51.803.814.301 405.178.234.019 61.048.167.404 

7. Hang toA n kho 

30/6/2021 
Don vi tinh: VND 

01/01/2021 

 

Giá gc DiphOng Giá gc Dir phbng 

Hang mua dang di ththng 

Nguyen 1iu, vt 1iu 

COng cu, dung cu 

Chi phi san xut kinh doanh 
dO dang 

Thành phrn 

Hang boa 

Hang gri ban 

17 .072.55 8.549 

130.328.847.183 

1.925.318.282 

9.269.918.354 

230.287.897.887 

54.722.100 

114.005.585 

 

12.781.356.267 

117.546.236.432 

1.727.954.871 

1.072.889.022 

419.676.332.825 

850.100 

2.097.322.047 

Cong 389.053.267.940 554.902.941.564 
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CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM 
Da chi: Dai  10 Trn Hung Dao, t6 19, Phixixng Bc Ctr&ng, 
thành ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai 

BAO CÁO TAI CHfNH GIIJ'A NIEN DO 
Cho k hou d6ng t?z ngây 01/01/2021 

dn ngày 301612021 

Mau so B 09a - DN 

BAN THUYET M1H BAO CÁO TA! CHINH GIU'A NIEN 1)9 (tip theo) 
(Các thuyêt minh nay,  là mc3t bç phqn hcip thành vá cain thtçrc dQc dcng th&i v&i Báo cáo tài chInh giia niên do kern theo) 

8. Tang, giãm tài sin co"  dlnh  vô hInh 

Khoãn mic Phan mm Quyn sir d9ng dt 
may tinh 

Nguyen gid 

Sô dir ngày 01/01/2021 

Mua trong k' 

So"  dir ngày 30/06/2021 

Giá trj hao mon luj k 

So dir ngày 01/01/2021 

Khu hao trong kS' 

So dir ngày 30/06/2021 

Giá trj cOn 4ii 

Ti ngày 01/01/2021 

T3i ngày 30/6/2021 

120.000.000 

120.000.000 

120.000.000 

10.180.000.000 

10.180.000.000 

8.123.865.766 

354.166.668 

8.478.032.434 

2.056.134.234 

1.701.967.566 

10.180.000.000 

120.000.000 

10.300.000.000 

8.123.865.766 

354.166.668 

8.478.032.434 

2.056.134.234 

1.821.967.566 

Nguyen giá TSC'D cui kj> dO k/uiu hao ht nhung vain con th dung: 1. 680. 000. 000 VND 

9. Tang, giãm tài sin c6 djnh hOn hinh 

Don vi tinh: VND 
Tong cong 

Khoãn m9c 

Nguyen giO 

SO dir ngày 01/01/2021 

Mua trong k' 

So dir ngày 30/96/2021 

Giá trj hao mOn luj k 

St dir ngày 01/01/2021 

Khâu hao trong k' 

So dir ngày 30/06/2021 

Giá trj cOn lzi 

Ti ngày 01/01/2021 

Ti ngày 30/6/2021 

Nhà cfra, vt 
Idn trüc 

942.647.963.659 

24.268.232.857 

966.916.196.516 

797.110.885.977 

17.737.806.592 

814.848.692.569 

145.537.077.682 

152.067.503.947 

May mOc, 
thi& bj 

673.209.120.529 

572.501.097 

673.781.621.626 

583.481.898.841 

10.938.670.866 

594.420.569.707 

89.727.221.688 

79.361.051.919 

Phtro'ng tin vn tãi, 
truyn dn 

717.399.517.645 

26.486.363.636 

743.885.881.281 

585.324.935.557 

28 .333 .734.57 1 

613.658.670.128 

132.074.582.088 

130.227.211.153 

Don vi tinh: VND 
Tong cong 

2.333.256.601.833 
51.327.097.590 

2.384.583.699.423 

1.965.917.720.375 
57.010.212.029 

2.022.927.932.404 

367.338.881.458 

361.655.767.019 

- Nguyen giá TSCD cui k' dã khu hao ht nhung vn con sit dung: 1.522.384.057.706 VND (Tai 31/12/2020 là: 
1.522.102.279.406 VND) 
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Cia gc S có khã nàng 
trã no 

Giá g6c S11 o co kha nang 
trã nQ 

2.940.400.000 2.940.400.000 6.926.552.000 6.926.552.000 

3.515.092.650 3.515.092.650 11.612.908.750 11.612.908.7 50 

CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM BAO CÁO TA! CHINH GIt!A NIEN nQ 
Da chi: Dai  16 Tr.n Hung Dao, t6̂  19, Phu&ng Bc Cithng, Cho Ic)) hoçn d5ng ti. ngày 0110112021 

thành ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai den ngày 301612021 

Mau so B 09a - DN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH GIU'A NIEN DO (tiê'p theo) 
(Các thuyt minh nay là m5t b5phn ho p thành Va ccn thtcrc dQC dáng th6i v&i Báo cáo tài chinh gila nién d6 kern theo) 

10. Tài sin dô dang dài han 
30/6/2021 01/01/2021 

VND VND 

Xây dyiig ci ban do' dang 

Cong trInh nirOc sach  N1ià may tuyn T&ng LoOng 

Dr an xây dmg mi rng Nba may tuyn khu Bc Nhac Son 

Du an khai thác qung Apatit tai  các khai trtr&ng 

Dr an cãi tao, mcy rng, nâng cp tram  bão duOng 3 len cp trung claim tu 

Du an khu tái djnh Cu khai trix&ng Ngói Dum - Dông Ho 

Các dr an khác 

Chi phi sfra chfra lo'n TS2D 

Cong 

11. Chi phi trã trtróc  

22.992.253.272 43.115.690.966 

2.691.308.353 2.691.308.353 

3.101.588.755 3.101.588.755 

10.853.796.450 15.554.527.178 

1.361.013.352 16.826.720.318 

4.720.804.544 4.720.804.544 

263.741.818 220.741.818 

Z657.168.670 722.163.670 

25.649.421.942 43.837.854.636 , 

1 

 

 

30/6/2021 01/01/2021 

VND VND 

a) Ngin hin 

Chi phi cOng cu, dung ci,i dä xut dOng ch& phân b 

Chi phi khai thác qung khai trir&ng 26 trã tnr&c 

Chi phi khác chic phân b 

b) Dàihan 

Chi phi 4n chuyn hang ch6r phân b 

Chi phi c.p quyn và sir dung tài 1iu khai thác khoáng sin ch& phân b 

Chi phi khoan n, min chi.ra bc xüc vn chuyn 

Phi phu thu khai thác qung 

Chi phi khác ch& phân b  

4.881.970.571 

4.169.715.171 

712.255.400 

18 7.366.042.131 

3.414.388.986 

181.387.004. 169 

2.312.379.960 

188.567.500 

63.701.516 

922.686.499 

66.435.000 

856.25 1.499 

175.388.374.852 

12.703.784.306 

158.276.159.653 

4.064.960.360 

216.067.500 

127.403.033 

Cong 192.248.012.702 176.311.061.351 

   

12. Phãi trã ngtrOi ban 

30/6/2021 

Don vi tInh: VND 

01/01/2021 

a) Ngtn hn 

Cong ty CP Thi.rcmg mai và Tu 
van cong nghd Minh Anh 

COng ty CP COng nghip An 
Vit 
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19.646.668.850 

19.646.668.850 

: 

Ngn him 

COng ty TNHH Umfertz & Resources Company Limited 

Cong 

14. Thud vi các khoãn phãi np Nhà nuii'c 

01/01/2021 So phãi np 
trong k 

209.148  

18.684.536.911 

91.930.462 

15.675.061.873 

6.651.560.707 

a) 

144.750 

25.576.469.821 

895.557.661 

9.367.740.034 

15. 145 .587.520 

64.398 

25.684.536.911 

3.754.285.949 

84.012.981.615 

5.048.581. 130 

16.000.000 
44.959.649.992 5.564.322.030 1.984.283.056 

7 C 
Don vi tInh: VND  1 c 

So cia thirc np trong 30/6/2021 KEM1 

32.576.469.821 

4.557.913. 148 

77.705.659.776 

13.542.607.943 

16.000.000 
48.539.688.966 

Phäi np 

Thuh GTGT 

Thu thu nhp doanh nghip 

Thu 84  thu nhp cá nhân 

Thus tài nguyen 

Thu6 nhà dat, tin thuê dt 

Thus mOn bài 
Các khoãn phi, 18 phi vi các 
khoân phái np khác 

CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM 
Dia chi: Dai 10 Trn Hung Do, t6 19, PhuOng Bc Cuông, 
thành pho Lao Cai, tinh Lao Cal  

BAO CÁO TAI CHINH GICJA NIEN Do 
Cho k)) hoqt d3ng tfe ngày 01/01/2021 

dn ngày 30/6/2021 

Mau so B 09a - DN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIIYA NIEN DQ (tkp theo) 

(Các thuyt minh nay là m5t bô ph4n hcip thành và ctn a'wcic a'cc ö.ng th&i véti Báo cáo tài chInh gii-a niên dji kern theo) 

Cong ty CP Thuang mal  Dal 
Nguyen 

Cong ty CP Thucing mai  vi 
Du tir xây di,rng Tam Nguyen 

Cong ty TNHH MTV Co khi 
düc Dal  Hiêp 

Các d& tucmg khác 

4.182.966.505 4.182.966.505 1.111.332.820 1.111.332.820 

16.243.000.000 16.243.000.000 

12.118.883.028 12,118,883.028 18.482.455.805 18.482.455.805 

65.150.945.159 165.150.945.159 179.188.966.894 179.188.966.894 

Cong 204.151.287.342 204.151.287.342 217.322.216.269 217.322.216.269 

b) Phãi trã ngwà'i ban là các ben lien quan: Chi tit trInh bay tai  thuyt minh s ô VIII.2 

13. Ngu*i mua trã tin trtróc 

30/6/2021 01/01/2021 

VND VND 

Cong 56.549.821.816 163.476.099.995  176.938.339.654  43.087.582.157 

b) Phài thu 

Thu GTGT 

Thut GTGT hang nhp khu 
Thud xut, nhp khu 
Thue^ thu nhp cá nl'iân 
Các khoán phi, 1 phi và các 
khoân phài np khác 

5.104.857 

1.265.236.561 

2.835.567 

11.522.716.438 

2.346.709.682 

21.233.949.2 10 
2.741.899.978 

11.517.611.581 

2.750.038.662 1.668.565.541 

21.233.949.210 
4.451.294.155 1.712.229.744 

22.556.116.055 22.556.116.055 

Cong 1.273.176.985  37.845.275.308 62.509.009.663  25.936.911.340 
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89.251.309.675 

37.032.593.675 

9.000.000.000 

43.218.716.000 

49.573.243.904 

22.007.053.692 

27.237.624.212 

328.566.000 

11.325.917.556 

11.325.917.556 

34.017.409.584 

9.308.372.731 

24.380.470.853 

328.566.000 

138.824.553.579 45.343.327.140 

30/6/2021 01/01/2021 
VND VND 

1.366.635.000 578.840.000 

CONG TY TNHH MTV APATIT VIET NAM 
Dia chi: Dai  16 Trn Hung Dao, t6 19, Phixmg Bc Cumg, 
thành ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai 

BAO CÁO TAI CH!NH GIO'A MEN DO 
Cho k) hoot di3ng tft ngày 01/01/2021 

den ngày 30/6/2021 

Mu s B 09a - DN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH GIU& NIEN P9 (tip theo) 
(Các thuyét minh nay là mçt bç5 phin hop thành vá cn thtcrc dpc ding th&i vái Báo cáo iái chinh gizta niên d6 kern theo) 

15. Chi phi phãitrã 
30/6/2021 01/01/2021 

VND VND 

Ngin hzn 
Chi phi phài trã tin thuê xe tp Iii Bli khóa 18 - 12.857.000 

Trichtrixc chi phi tin din 5.944.770.313 3.523.126.761 

Trich tri.râc chi phi phi,i ting 654.901.228 486.338.000 

Cong 6.599.671.541 4.022.321.761 

16. Phãi trã khác 
30/6/2021 01/01/2021 

VND VND 
a) Ngn hzn 

Kinh phi cong doàn 

Nhn k qu, k' ci.rçc ngn han 

Phãi trã Tp doàn Hod chit Vit Nam 

Ti&n thuàng tit kim san xuât 

Tiên trang phic phâi trh 

Các khohn phài trà, phài np khác  

1.926.566.689 2.370.857.963 
1.692.701.500 491.451.580 

13.262.746.517 7.490.282.029 

13.025.200.000 
4.550.000.000 

6.538.518.353 6.657.459.719 

Cong 27.970.533.059 30.035.251.291 

b) Ph/il trá khác là cdc ben lien quan: Chi tit trinh bay tai  thuyt minh s6 VIII.2 

17. Dir phông phãi trã 
30/6/2021 01/01/2021 

VND VND 

a) Ngán hin 

Du. phOng phãi trâ tin cap quyn khai thác khoáng san 

Dir phOng chi phi d&n hO giái phong mt bang 

Dr phOng sra chira 1&n TSCD 

b) Dàihan 

Du phOng phãi trâ tin cp quyn khai thác khoáng san 

Dr phOng phái trh phi hoàn nguyen mOi truthig 

Di,r phOng phãi trâ qu rOi ro v& mOi truOng 

Cong 

18. Doanh thu chra thuc hiên 

Ngin hn 
Thu hoe phi dho tao  lhi xe 

Cing 1.366.635.000 578.840.000 
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CONG TY TNHH MTV APATIT VIET NAM 
Dia chi: Dai  10 Tr&n Hung Dao, t6 19, Phithng B&c Ctr&ng, 
thãnh ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai 

BAO CÁO TAT CHINII GICJA MEN DO 
Cho l hoqt dng tfr ngày 01/01/2021 

dn ngdy 3016/2021 

Mau so B 09a - DN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAT Cit NH GI[J'A NIEN DO (tié'p theo) 
(Cdc thuyl minh nay là mt b phn hQp thành Va cn dztc dpc ding thdi v&i Báo cáo tài chinh giira nién d kern theo) 

19. Vn chü s& b&u 

a) Bang dôi chi4u bin d5ng cüa vn chñ so hfru 

Chi tiêu 

So dir tai 01/01/2020 

Lãi trong nàm nay 

TrIch qu5 du tu phát triên 

TrIch qu' khen thung, phOc lcii 

Chuyn lçii nhun ve^ Tp doàn Hóa cht Vit Nam 

lrIch qu' thumg ban diu hành 

St dir tai 31/12/2020 

Lãi trong k' nay 

Inch qu5' du tir phát trin 

Trich qu khen thuàng, phiic lcii 

Chuyn lcii nhun v Tap doàn Hóa chit Vit Nam 

So dir ti 30/6/2021 

b) Chi tiãt vn gop cza chü sO hfru 

Von gop cUa Up doãn Hóa cht Vit Nam 

Von gop cüa 
chüs&hfru 

1.814.217.826.448 

1.814.217.826.448 

1.814.217.826.448 

Loi nhun sau thu 
chua phân phi 

18.924.150.353 

2 12.724. 156.820 

(63.8 17.247.046) 

(41.250.000.000) 

(107.403 .70 1.44 1) 

(253.208.333) 

18.924.150.353 

86.407.949.498 

(5.590.335.703) 

(250.000.000) 

(50.8 12.0 10.9 16) 

48.679.753.232 

30/6/2021 
VND 

Dan vi tinh: VND 
Cong 

1.833.141.976.801 

2 12.724. 156.820 

(63.817.247.046) 

(41.250.000.000) 

(107 .403 .70 1.44 1) 

(253 .208.333) 

1.833.141.976.801 

86.407.949.498 

(5.590.335.703) 

(250.000.000) 

(50.812.010.916) 

1.862.897.579.680 

* 

01/01/2021 
VND 

1.814.217.826.448 1.814.217.826.448 

Cong 1.814.217.826.448 1.814.217.826.448 

c) COc k/wan giao djch ve^ von vOi các c/ia sO' hfru và phân phi cE tá'c, 1(ii nhun 
Tir 01/01/2021 
den 30/6/2021 

VND 

Tu 01/01/2020 
den 30/6/2020 

VND 

Vngóp cOa c/tO sOhfru 
Von gop du k' 
Von gOp cuOi k' 

CO tOc, Iii nhuin dã chia 

d) Các quj cOa doanh nghip 

01/01/2021 Phát sinh tang  

1.814.21 7.826.448 
1.814.217.826.448 
1.8 14.217. 826.448 

50.812.010.916 

Phát sinh giãm  

1.814.21 7.826.448 
1.814.217.826.448 
1.814.217.826.448 

10 7.403. 701.441 

Dorn vi tinh: VND 
30/6/2021 

Qu' du hr phát trin 

Cng 

89.821.966.292 5.590.335.703 95.412.301.995 

89.821.966.292 5.590.335.703 95.412.301.995 

   

20. Cie khoãn mtic ngoui Bang can di k toán gifra niên do 

Ngoii te cOc 1ozi 

Dcng dO la M9 (USD) 

30/6/2021 01/01/2021 

3.153.804,27 894,89 
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CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM BAO CÁO TAI CHiNH GIU'A NIEN DO 

p1 
 

Dia chi: Dai  1 Trân Hung Dao, t 19, Phithng Bak Cu&ng, Cho 4 hoqt ctdng tz ngày 01/01/2021 

thành pb6 Lao Cai, tinh Lao Cai den ngày 301612021 

P MusB09a-DN 

U BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHtNH GI[3A MEN DO (tiê'p theo) 

(Các thuyêt minh nay ia mt b6 phn hp thánh và cn ditc dQc dng th&i v&i Báo cáo tai chinh gi1a niên d.ô kern theo) 

I \'I. Thong tin ho sung cho cac khoan mic trinh bay trong Bao cao ket qua hot dçng kinh doanh gitra nien dQ 

•
1. Tong doanh thu ban hang vi cung cp djch vu 

Tir 01/01/2021 Tir 01/01/2020 

W 
 

den 30/6/2021 den 30/6/2020 
VND VND 

• a) Doanh thu 
Doanh thu ban hang và cung cp djch vu 1.328.519.056.443 973.687.161.579 

Cong 1.328.519.056.443 973.687.161.579 

Tr 01/01/2021 Tir 01/01/2020 

U  den 30/6/2021 den 30/6/2020 
VND VND 

I 
Hang ban bj trã lai 9.370.323.308 3.077.742.809 

Cong 9.370.323.308 3.077.742.809 

• 3. Giávnhàngbin 
Tir 01/01/2021 Tir 01/01/2020 

I 
 

den 30/6/2021 den 30/6/2020 
VND VND a 

I
Giávn bin hàngvà cung cap djchvi 1.131.529.364.561 784.173.788.575 . 

Cong 1.131.529.364.561 784.173.788.575 

I 
4. Doanh thu hot Ong tài chinh  

Tir 01/01/2021 Tir 01/01/2020 I  den 30/6/2021 den 30/6/2020 

'I VND VND 

• Lãitingfri, tincho vay 18.907.367.009 11.136.331.468 
Co tirc, lçi nhuan  duçic chia 2.068.148.065 8.004.152.730 

S Lãi chênh 1ch t' giá phát sinh trong k' 197.213.396 534.110.173 

Lãi chnh lêch t' giá do dánh giá lai s6 thr cuôi k' 202.589.426 

Cong 21.375.317.896 19.674.594.371 

5. Chi phi tài chinh
Tr 01/01/2021 Tir 01/01/2020 
den 30/6/2021 den 30/6/2020 

VND VND U 
• Lãitinvay 22.081.319 

L70 chênh 1ch t' giá do dánh giá 1i cuoi k' 43.106.954 

• 

 

L8 chênh 1ch t giá phat sinh trong k 202.8 16.230 72.43 1.730 

P
Dirphôngdutiitài chinh 283.581.806 18.692.741.965 

Hoànnhp tnthtdirphongdututài chinh (16.381.337.953) 

• Cong (15.894.939.917) 18.830.361.968 

P 28 

U 

b) Doanh thu di vói các ben lien quan: Chi tit tai  trInh bay tai  thuyt minh so VIH.2 

P 2. Cie khoãn giãm trir doanh thu 



CONG TY TNHH MTV APATIT VIET NAM 
Dia chi: Dai  10 Trn Fhrng Do, to 19, Phu&ng Bc Ctr&rig, 
thành ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai 

BAO CÁO TA! CHfNH GICJ'A NIEN DO 

Cho 4 hocit d6ng t ngây 0110112021 
dn ngày 301612021 

MaZ u soA  B 09a - DN 

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH GICfA NIEN DO ('lip theo) 
(Các thuyt minh nay Ia m5t b5 ph4n  ho  p thdnh và cn ditcic dQc thng thai v&i Rio cáo tâi chinh gifra niên d4.5 kern theo) 

6. Thu nhâp khác 
Tr 01/01/2021 
den 30/6/2021 

VND 

Tir 01/01/2020 
den 30/6/2020 

VND 

Thu nhp tir thanh 1' tài san c 05  dinh 
Thu nhâp Ur cho thuê tài san, duy tu, scr dung nuac 
Thu nhâp tr thanh 1' vt tu 
Thu nMp tü tin khai thác khoáng sin không phãi np 
Thue^ xut nhâp khãu dtrcc hoàn 
Thu nhãp khác 

3.521.909.523 
404.836.380 

5.896.707.927 
227. 137.560 

5 19.5 16.000 
2.615 .270.54 1 

164. 102.431.762 

143. 100.000 

Cing 

7. Chi phi khác 

10.050.591.390 167.380.318.303 

  

  

Tr 01/01/2021 
den 30/6/2021 

VND  

Tir 01/01/2020 
den 30/6/2020 

VND 

Chi phi ban nuóc, chi phi thi,rc hin duy tu, cho thuê TSCD 
Chi phi pht hành chinh 
Chi phi thu gom phe^ 1iu, thanh 1 vt tir 
Chi phi khác 

Cong  

1.089.356.789 
299.770.000 

77.932.380 
511.484.636 

1.978.543.805  

1.417.739.237 

165.798.607 

1.583.537.844 

8. Chi phi ban hang và chi phi quãn l doanh nghip 
Tir 01/01/2021 
den 30/6/2021 

VND  

Tir 01/01/2020 
den 30/6/2020 

VND 

a) Các khoãn chi phi ban hàngphdt sinh trong kj 
Chi phi nhân viên 
Chi phi 4t 1iu, bao bi 
Chi phi dung cu, d6 dUng 

Chi phi dich vi,i mua ngoài 
Chi phi bang tin khác 

b) Các khoân chi phi quãn lj doanh nghip phát sinh trong kj 
Chi phi nhân viên quân 1 
Chi phi vt lieu quãn 1' 
Chi phi d6 dUng van phong 
Chi phi khu hao TSCD 
Thus, phi và 18 phi 
Chi phi dir phUng 
Các chi phi quãn 1' doanh nghip khác 

c) Các khoán ghi giám chi phi ban hang và chi phi quán lj doanh 
nghiçp 
Hoàn nhãp dr phOng phãi thu  

67.551.568.915 
4.983.888.376 

32.911.639 
3.092.354 

40.974.362.067 
21.557.314.479 

51.214.281.369 
25.150.486.793 

837.895.990 

25.96 1.522 
3.405.887.810 

39.113.656 
2.013.876.754 

19.74 1.058.844 

(217.825.320) 

(217.825.320)  

59.199.315.766 
5.882.857.642 

19.66 1.42 1 
7.296.654 

42.886.355.895 
10.403. 144. 154 

74.489.338.203 
20.128.031.338 

307.56 1.680 
32.602.437 

3.313.209.886  
25.388.632 

30.701.441.811 
19.981.102.419 

(1.811.573.400) 

(1.8 11.573.400) 

Cng 118.548.024.964 131.877.080.569 
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CONG TY TNHH MTV APATIT VI?T NAM BAO CÁO TA! CHINH GIU'A NIEN DO 

Dia chi: Dai  10 Trn Hrng Dao, t6 19, Phu&ng Bac Ctr&ng, Cho k' hoat d3ng ti't ngày 01/01/2021 

thánh ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai c2ê'n ngây 301612021 

Mu s B 09a - DN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHfNH G!UA NIEN DO tiEp theo) 

(Các thuyêt minh nay là mç$t b phn hp thành và cn ditc d'QC a'ng th&i vat Baa cáo tài chinh gilta niên do kern theo) 

9. Chi phi thu thu nhâp doanh nghip hin hành
Tr 01/01/2021 Tir 01/01/2020 
den 30/6/2021 den 30/6/2020 

VND VND 

Tong lqi nhun U toán truâc thu 

Các khoán thu nhâp thrqc min thug TNDN 

Chi phi không duçic trir khi tinh thud thu nhp doanh nghip 

Thu nhp tinh thu6 thu nhp doanh nghip 

Thue^ sut thu& thu nhp doanh nghip hin hành 

Chi phi thus TNDN tinh trén thu nhp chju thus nàm hin hành 

Di&u chinh chi phi thuê TNDN cüa các nãm trir&c vào chi phi thus 
TNDN hin hành nãm nay 

Tong chi phi thuet  thu nhp doanh nghip hin hành 

10. Chi phi thue thu nhap doanh nghiçp hoan Ii  

114.413.649.008 
2.068.148.065 

404.408.015 

112.749.908.958 

20% 

22.549.981.792 

3.134.555.119 

25.684.536.911 

Tir 01/01/2021 
dn 30/6/2021 

VND  

221.199.562.488 
8.004.152.730 

647.064.605 

213.842.474.3  63 

20% 

42.768.494.873 

42.768.494.873 

Tir 01/01/2020 
den 30/6/2020 

VND 

Chi phi thus TNDN hon Iai  phát sinh tir vic hoãn nhp tai san thug 2.321.162.599 
thu nhp hoàn lai 

Tong chi phi thuel  thu nhâp doanh nghip hoãn 1i 2.321.162.599 

VI!. Thông tin box  sung cho các khoãn mtic  trInh bay trong Báo cáo liru chuyn tin ti gi&a niên do 

Tir 01/01/2021 Tir 01/01/2020 
den 30/6/2021 den 30/6/2020 

VND VND 

1. So^ tin di vay thiyc thu trong k' 

Tin thu tr di vay theo khe^ uac thông thithng 19.008.682.941 

2. St tin dã thirc trã gc vay trong k' 

Ti &n trá no géc vay theo khá uâc thông thxâng 19.008.682.941 

VII!. Nhfrng thông tin khác 

1. Nhfrng sir kiên phát sinh sau ngày két thüc k ke4  toán 

Ban Tng giám dc Cong ty kh&ng dnh rAng, theo nhn dnh cOa Ban Tng giárn dc, tren các khIa canh trong yêu 
không có sir kin bAt thung nào xày ra sau ngay khoá sO kA toán lam ánh hilling dn tinh hInh tài chinh và boat 
dng cüa Cong ty cAn thit phái diAu chinh hoc trInh bay trên Báo cáo tai chinh giüa niên do cho kr ho?t dng tü 
ngày 01/01/202 1 den ngày 30/6/202 1. 

2. Nghip vi và so"  dtr các ben lien quan 

Các ben lien quan vat Cong ty bao gm: các thánh viên quán 1' chü cht, các cá nhân Co lien quan vat các thành 
viên quãn 1' chü chôt và các ben lien quan khác. 

Danh sách các ben lien quan: 

Ben lien quan Mi quan h 
Tap doàn Hóa chat Vit Nam Cong ty m 

Cong ty CP Phân lan Ninh Binh Cüng Cong ty me 
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270.083.903.486 

259.584.170.092 

40.868.074.514 

45.609.132.216 

169.735.626.074 

27.149.537.864 

12.674.737.400 

111.311.700 

2.7 15.321.600 
14.341.768.800 

102.483.500 
1.061.621.600 

2.345.112 
1.299.808.000 

254.665.000 

2.771.909.523 

2.068.148.065 

53.946.566.035 

137.493.767.965 

140.756.962.569 

28.867.247.944 

36.031.366.690 

159.318.734.724 

12.023.093.444 

3.395.414.190  
17.385.855.000 

18 1.610.000 

2.267.452.359 

8,004,152.730 

23.995.367.365 

CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM 
Da chi: Di 10 Trn Hung Dao, to 19, Phung Bc Cung, 

thành ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH GIU'A NIEN 
(Các thuyé'l minh nay là mt bph4n hp thành và cn thrc a'Qc dng th&i 

Cong ty CP Phân bón Mi&n Nam 

Cong ty Phân lan nung chãy Van Din 

Cong ty CP Supe pht phát và HOa chit Lam Thao 

COng ty CP DAP- Vinachem 

COng ty CP Phân bOn vã Hóa chit C&n Tha 

COng ty CP DAP s o^ 2 - Vinachem 

Cong ty CP Hóa chAt Vit Tn 

Vin Hóa hoe cong nghip Vit Nam 

Cong ty CF Cao su Sao Vàng 

Cong ty CF Pin Ac quy VTnh Phüc 

Ong ty CF Bt git và Hóa chAt FXrc Giang 

Cong ty TNHH MTV Phân dam  hóa chat Ha Bàc 

COng ty CP Khoáng san - Hóa chAt Phü Th9 

COng ty CP Pht pho yang Lao Cai 

BAO CÁO TAI CHfNH GIcJA NIEN DO 
Cho k' hogt dçng ti ngày 01/01/2021 

dê'n ngày 301612021 

Mu s B 09a - DN 

Cüng Cong ty me 

Càng Cong ty me 

Cüng COng ty me 

Cing Cong ty me 

Cüng Cong ty me 

Cüng Cong ty me 

Cüng COng ty me 

Cüng Cong ty me 

Cüng COng ty me 

Cüng Cong ty me 

Cüng Cong ty me 

COng COng ty me 

COng ty con 

COng ty con 

DO (tié'p theo) 

v&i Baa cáo tài chinh giia nién d6 kern theo) 

a) Trong kj', Cong ty Jã có các giao djch chá yu sau vó'i các ben lien quan: 

Tir 01/01/2021 Tn' 01/01/2020 
den 30/6/2021 den 30/6/2020 

VND VND 
Ban hOng 

Cong ty CP DAP sO^ 2 - Vinachem 

COng ty CP DAP - Vinachem 

Cong ty CP Phân bón MiEn Nam 

Cong ty CP Phân Ian nung chOy Van DiEn 

COng ty CP Supe ph& phát vO HOa chAt Lam Thao 

COng ty CP Phãn lan Ninh Binh 

COng ty CP Phân bón và Hóa chAt CAn Tha 

Cong ty CP Phát pho yang Lao Cai 

Mua hOng 
COng ty CP Hóa chAt Vit TrI 
Vin Hóa hoc cong nghiêp Vit Nam 
Cong ty CP Bt giit vâ Hóa chat Di'rc Giang 

Cong ty CF Phân dm vO Hóa chAt Ha BEe 
COng ty CP Pht pho yang Lao Cai 
COng ty TNHH MTV Dam  Ninh Birth 
COng ty CP Pin Ac quy Wnh Phiic 

Ban hang khác 
COng ty CP DAP s o^ 2 - Vinachem 

Doanh thu tài chinh (Co tà'c, lçïí nhuçn thrçc chia) 

Cong ty CP Pht pho yang Lao Cai 

Co tfrc di trã trong k' 
Tap doän HOa chAt Vit Nam 
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37.073.364.010 

15.735.564.574 

5.303.891.857 

4.440.829.020 

48.453.903.360 

323.589.815.594 

62.443.080 

19.409.945.987 

839.583.360 

4.900.000 

6.003.808.800 

2.579.623 

6.466.165.940 

59.383.884.781 

32.404.575.864 

2.766.394.264 

6.7 12.854.750 

56.865.453.937 

315.957.347.726 

2.202.546.731 

10.850.643.981 

1.003.252.250 

582.302.346 

2.016.088.800 

12.339.756 

7.466.165.940 

13.262.746.517 7.490.282.029 

CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM 

Dia chi: Di 1 Tr&n Hung Do, t6 19, PhuO'ng Bac Cuing, 
thành ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai 

BAO CÁ0 TAI CHINH GIU'A NIEN DO 

Cho k5 hoot d5ng tit ngày 01/01/2021 

dn ngày 30/612021 

Mau so B 09a - DN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN DO (tip theo) 
(Các thuyét minh nay là mit b3 phn ho  p thânh và cn thrçrc dQc thng th&i v&i Báo cáo tài chInh giia niên dçi kern theo) 

b) So^ dir vó'i các ben lien quan 
30/6/2021 01/01/2021 

VND VND 

Phãi thu khách hang 

Cong ty CP Supe ph OR phát và HOa cht Lam Thao 

COng ty CP Phân lan nung chãy Van Din 

COng ty CP Phân lan Ninh Binh 

Cong ty CP Phân bón và Hóa ch&t Cn Tha 

Cong ty CP DAP - Vinachem 

Cong ty CP DAP s6 2 - Vinachem 

Cong ty TNHH Ph  0 t̂ pho yang Lao Cai 

Cong ty CP Phân bón Mien Nam 

Phãi trã ngtr&i ban 
Cong ty CP Hóa cht Vit trI 

Cong ty CP Cao su Sao yang 

Vin Hóa h9c cong nghip Vit Nam 

COng ty CP Ph& pho yang Lao Cai 

Phãi thu khác 

COng ty CP Khoáng san và Hóa cht PhO Th9 

Phâi trä, phãi nôp khác 

Tp doàn HOa chit Vit Nam 

Tii 01/01/2020 

den 30/6/2020 

VND 

c) Thu nhip cüa các thank viên quãn lj chü ch6t du9c hwô'ng trong kj' nhu' sau: 
Tr 01/01/2021 
den 30/6/2021 

VND 

Lixcmg, thu&ng 

Cong 1.330.182.000 1.053.555.000 

3. Cong cu tãi chInh 

Quán 135 rüi ro von 

Cong ty quán l' ngun On nhm dam bOo r&ng Cong ty cO th8 vira hot dng lien tic via ti da hóa 1i ich cia các 
co dOng thông qua t 0^i tru hóa s o^ du nguèrn vn và cong no. 

Cu trOc vn cOa Cong ty gm có các khoOn no thun (bao gm các khoOn vay nhis dã trinh bOy t?i  Thuyt minh tin 
và các khoOn tirong di.rcing tin) vO phn von cüa chO s& hüu (bao gôm von gOp, các qu dr trO', lci nhun sau thu 
chisa phân ph 0^i). 

Hsd'dn bay tàichInh 

HE s6 dOn by tài chInh cUa Cong ty tai  ngày kt thñc ki ké toán nlnr sau: 

C'ông nor tai chink 

1.330.182.000 1.053.555.000 

30/6/2021 01/01/2021 

VND VND 

COc khoOn vay 

Trr: Tin vO các khoOn tiwng throng tiên 

Nq thun 

\6n chñ s& hu 

T' 18 no trên vn chU s& hüu 

331.999.357.609 306.826.565.598 

1.958.309.881.675 1.922.963.943.093 
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CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM 
Dia chi: Di 10 Trn Hung Do, to 19, Phuông B&c Cung, 
thành ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai 

BAO CÁO TA! CHINH GI[J'A N1EN DQ 

Cho kj) hort dóng ti- ngày 0110112021 
den ngày 301612021 

Mu so4  B 09a - DN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIUA NIEN DO (tip theo) 
(Các thuyet minh nay là m3t b6phin hcrp thành và ccn thtcrc CfQC thng th&i v&i Baa cáo tài chinh gilta niên c15 kern thea) 

Các chinh sách ke^ toán chü yu 

Chi ti& cac chinh sách ke^ toán chO yu và các phucmg pháp ma Cong ty áp ding (bao gm các tiêu chi de^ ghi nh.n, 
ca s& xác djnh giá tri và cG s& ghi nhn các khoãn thu nhOp và chi phi) dOi vâi trng loai tài san tài chinh, cong nor tài 
chinh dugc trInh bay tai  Thuyt minh s6 V. 

Các 1oi cong cu tài chinh 

30/6/2021 
YND 

01/01/2021 
YND 

Tài san tài chinh 
Tin và các khoán tucmg throng tin 
Phái thu khách hang và phãi thu khác 
Các khoán d&u ttr tài chinh 

Tong cong 

Cong nç tài chinh 
Phái trá ngtr&i ban và phái trá khác 
Chi phi phãi trâ 

331.999.357.609 
425.425.879.367 
913.118.059.5 19 

306.826.565.598 

401.210.051.624 
696.736.721.566 

1.670.543.296.495 1.404.773.338.788 

  

232. 121. 820.401 
6.599.671.541 

247.357.467.560 
4.022.321.761 

Tong cong 238.721.491.942 251,379,789.321 

Cong ty chua dánh giá giá trj hcrp 1' cOa tài san tâi chinh và cong ncr tài chinh tai  ngày kt thác niên d6 U toán do 
Thông tii so^ 210/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 cOng nhu các quy djnh hin hành chira CO hithng dn cu th8 v& vic 
xác dnh giá trj hcrp 1' cOa các tài san tái chinh và cong nor tâi chinh. Thông tu 210 yêu cu áp diing Chun mire Báo 
cáo tài chinh Quc te v& vic trmnh bay báo cáo tài chinh và thuyt minh thông tin di vOi cong cu tài chinh nhi.mg 
không dira ra hixcrng dn tuong throng cho vic dánh giá và ghi nhn cong cu tai chinh bao gm cá áp d\ing cho giá 
trj hçrp 1, nhm phO hop vOi Chun mrc báo cáo tâi chinh Quc t. 

Mic tiêu quãn 1 rOi ro tài chinh 

Cong ty dã xay dung h8 thng quán 1 rOi ro nhAm phát hiên và dánh giá các rOi ro ma Cong ty phái chju, thit 1p 
các chinh sách và quy trInh kim soát rii ro 6r mOc chp nhn thrçrc. He thng quán I' rOi ro duçrc xem xét 1aj  djnh 
k' nh&m phán ánh nhfrng thay di cOa diu kiên thi tnrâng và boat dng cña Cong ty. 

Rüi ro tài chinh bao gO m rüi ro thj trtthng (bao gm rCii ro t)' giá, i-ui ro lãi suit và rOi ro v& gia), rái ro tin dung Va 
rUi ro thanh khoán. 

Rüi ro th1 tru*ng 

Cong ty không thirc hiên các bin pháp phOng ngira rüi ro nay sau khi Ban Tng giám dc dánh giá chi phi dá thirc 
hiên phOng ngira i-ui ro t' giá hay rii ro lâi sut có the^ cao hon chi phi phát sinh do rüi ro thj trithng khi cO sir thay 
di ve t' giá cOa các cOng cu tai chinh nay trong Prong lai. 

Quán lj nU ro lãi sudt 

Cong ty chju rOi ro lãi sut phát sinh tr các khoán vay chju lãi sut cia thrcrc k' kM. ROi ro nay sê thrçrc Cong ty quãn 
1' b.ng each duy ti-I a müc d6 hop 1i các khoán vay và phân tjch tInh hInh canh  tranh trên thj tnràng de cO thrçrc lãi 
suit có loi cho Cong ty tü các ngun cho vay thIch hcrp. 

Quán 1)5 rüi ro ve^ giá 

COng ty chju thi ro ve giá cüa cong cu vn phát sinh ti:r các khoãn du tu vào cong cu vn. Các khoãn du ti.r vào 
cong c%I vn duc n&m giü không phãi cho miic dIch kinh doaith ma cho miic dich chin hrcrc lâu dài. Cong ty khOng 
có djnh ban các khoãn du Pr nay. 
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U 
U CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM BAO CÁO TA! CHINH GICA NIEN DQ 

Dia chi: Dai 10 Tr&n Htrng Dao,  t 19, Phu&ng Bic Culrng, Cho 4 hoQi d5ng tft ngây 0110112021 
thành ph 05  Lao Cai, tinh Lao Cai din ngày 301612021 

• 
a

BAN THUYET MINH BAO CÁO iAi CHINH GLUA NIEN DO iê'p theo) 
(Các thuyei minh nay là mt bO ph4n hop thành và can d'wcrc a'QC &ng th&i v&i Báo cáo tài chinh giila niên d5 kèin theo) 

a Rüi ro tin  dyng 

a Rüi ro tin dung xãy ra khi mot khách hang hoc d6i tác không dip 1mg dtrcc các nghia vi,i trong hcip d6ng dn dM 
các tn thAt tài chinh cho Cong ty. Cong ty co chinh sách tin d%ing phli hçp vi thtthng xuyên theo d6i tInh hInh dA 

• dánh giá xem Cong ty có chin  rài ro tin dung hay không. 

a 
 

Quin If rüi ro thanh  khoin 

Mic dich quãn 1v rüi ro thanh khoàn nhAm dam bão ãü ngun v6n d dip 1mg nghia vu tài chinh hin tai  vi trong 

• txc1ng lai. TInh thanh khoãn cüng thrçTc Cong ty quãn 1' nh&m dam bâo mlic phi,i tri giüa cong nçi dn han  và tài san 
dn han  trong näm 0 mOc có thA kiAm soát d6i v0i s6 vn ma Cong ty tin rang có thd tao  ra trong nAm do. ChInh 

a sách cUa Cong ty là theo d6i thtr&ng xuyên cac yeu cAn A thanh khoãn hin tai  vi dr kiAn trong tuang lai nhAm than 
bão Cong ty duy trI dli mfrc dr phOng tiAn mit, các khoán vay va dü vn ma các chü s& hliu cam kAt gOp nhtim dáp 

a 1mg các quy djnh vA tInh thanh khoân ngAn han  vi dlii han  horn. 

•
Bang duOi day trinh bay chi tiAt cac mlxc dáo han  theo hcip dng cOn lai d6i vOi cong nq tài chinh phi phái sinh và 
th&i han  thanh toán nhu di duc thOa thun. Bang duâi dAy dirc trinh bay da trên dOng tiAn chtra chit khAu cUa 

I cong nor tài chinh tinh theo ngày sOm n1At ma Cong ty phài trá. BAng duài dày trinh bay dOng ti An cüa các khoàn gc 
và tiên lAi. Ngày dáo han  theo hcip do ng ducic di,ra trén ngày sOm nhAt ma Cong ty phAi trli. 

a 
DLthi 1 nAm Tr 1-5 nAm Tong cong 

• 30/6/2021 VND VND VND 

Phái trãngu0i bAn vàphai trA khAc 232.121.820.401 232.121.820.401 
U Chi phi phAi trã 6.599.671.541 6.599.671.541 

•
DuOi 1 nAm Tr 1-5 nàm Tong cong 

01/01/2021 VND VND VND 

I Phlii trA ngithi bin vi phAi trA khác 247.357.467.560 247.357.467.560 

a Chi phi phài trA 4.022.321.761 4.022321.761 

Cong ty dAnh giá mOe tp trung rai ro thanh khoAn 0 mOc trung binh. Tng Giám d6c tin tu&ng rAng Cong ty có thA 

• tao ra ngu8n tiAn de" dip 1mg cAc nghia vi,i tài chinh khi dAn han. 

U 

 

Bing sau day trinh bay chi tiAt mOc dáo han  cho tlii sin tài chinh phi phái sinh. BAng duçic 1p trên ca sO mlrc dáo 
han theo hçip dng chua chiAt khAu cha tài sin tlii chinh gm Iii tO các tài san do (nAu cO) Vic trinh bay thông tin 

U	 tài sin tlii chinh phi phái sinh là cAn thiAt dA hiAu thrqc vic quan 1' rCii ro thanh khoAn cia COng ty khi tinh thanh 
khoAn di.rcc quAn 1 trAn Ca sO Cong ncr vi tlii sin thuAn. 

• DirOi 1 näm TO 1- 5 nAm Tong cong 
30/6/2021 VND VND VND 

Dtrói 1 nAm TO 1- 5 nAm Tng cong - 01/01/2021 VND VND VND 

I TiAn và các khoAn tlwng dircmg tiAn 306.826.565.598 306.826.565.598 

Phài thu khAch hang và phAi thu khAc 364.956.248.858 36.253.802.766 401.210.051.624 
U Các khoAn dAu tx tai chinh 650.000.000.000 46.736.721.566 696.736.721.566 

a 
a 
a 34 

a 

TiAn và cAc khoAn tucing ducrng ti An 33 1.999.357.609 331.999.357.609 

• PhAi thu khAch hang vi phAi thu lthác 383.482.227.959 41.943.651.408 425.425.879.367 

Các khoAn dAn tu tài chinh 850.000.000.000 63.118.059.519 913.118.059.519 



a 
U CONG TY TNHLI MTV APATIT VIT NAM 
' 

 
Dia chi: Di 10 Trn Hung Bo, tÔ  19, Phi.thng Bak Cung, 
thành ph 05  Lao Cai, tinh Lao Cal 

BAO CÁO TAI CH!NH GIiYA NIEN DQ 
Cho k hort d5ng tü ngày 0110112021 

cten ngày 301612021 

Mau so B 09a - DN 

BAN THUVET MINI BAO CÁO TAJ CHINH GIIYA NIEN IX) (tkp theo) 
(Các thuylt minh nay là mt b5 ph4n hQp thành và ccn a'ircic a'Qc &ng thai v&i Báo cáo vii chinh giia niên dç5 kern theo) 

4. Thông tin so sánh 

Là so^ 1iu duçic 1y tü Báo cáo tài chinh cho nàm tài chinh 2020 vi Báo cáo tài chinh giüa niên d cho k5' hot dng 
tr ngày 01/01/2020 dn ngày 30/6/2020 dä âuccc kim toán và soát xét b&i Cong ty TNI-{H Kim toán vi Dinh giá 
Vit Nam (VAE). 

Lao Cai, ngây 30 tháng 7 nám 2021 

CONG TY TNHH MW APATIT VIT NAM 
TT1fl jam dc 

/ 

- Ti 

Nguyn Tin 
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NguOi Ip K toán tru0ng 

Trn Thanh Tüng Dinh Thi M5 Anh Ctr&ng 


