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a 
•

CONG TV TNHH MTV APATIT VIT NAM BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 

Dia chi: Dai 16 Trn Hi.rng Do, t& 19, phithng Bc Cithng, dInh kern Báo cáo tài chinh hop nMtgiita niên  dd 

• thành ph6 Lao Cai, tinE Lao Cai cho k' hot dç5ng tit ngày 01/01/2021 din ngây 301612021 

BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC 

a 
Chüng tôi, các thânh viên Ban Tong giám dôc Cong ty TNHH MTV Apatit Vit Nam (g9i tat là "COng ty") trInh 

• bay Báo cáo nay cüng vói Bão cáo tài chinh ho  p nhât gifla niên d6 cüa Cong ty dã ducic soát xét cho k' hot 

a
dng tfr ngày 01/01/2021 den ngày 30/6/2021. 

Hi dng thành viên và Ban Ting giám dc 

Ong Hoàng Ngoc Thao Phó Tong giám dc 

fl Ong Nguyn Van Son Phó Tong giám dc 

a Ong Tr.n Quc Toàn Phó Tong giám dc 

fl Trách nhim cüa Ban Tong giám dôc 

a Ban Tng giám d6c Cong ty CO trách nhim 1p Báo cáo tài chinh hçip nhât giUa niên d6 phãn ánh rnt each 
trung thuc và hçip 1' tinh hInh tài chinh cüng nhu kêt qua hoat dng kinh doanh và tInh hInh luu chuyên tiên t 

•
cüa Cong ty trong ks', phü hop vói chuân mvc  kê toán, ché Q kê toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh 
pháp 1 cO lien quan den vic 1p Va trInh bay Báo cáo tài chinh hçp nhât gi&a then d. Trong vic l.p Báo cáo 

a tài chinh hop nhât giOa niên d6 nay, Ban Tong giám dOc duqc yêu câu phái: 

a Lua chn các chinh sách ke^ toán thich hqp và áp ding các chinh sách do mt each nht quán; 

Dira ra các phán doán và ucc tInh mt cách hçip 1 và th.n trong; 

- Nêu rO các nguyen tc k6 toán thich hcip cO duçc tuân thu hay không, CO nhng áp ding sai 1ch trong yu 
U can duqc Cong bô và giài thich trong Báo cáo tài chinh hp nhât giüa nien Q hay khOng; 

• L.p Báo cáo tâi chinh hcip nht gha niên d trên Co s& hoat dng lien tic trr trtthng hçp không the^ cho r&ng 
Cong ty së tiêp tic ho?t dng kinh doanh; vá 

- Thit ke^ và t1c hien  h8 thng kim soát ni bo mot each hftu hiêu cho mic dich lap và trmnh bay Báo cáo tài 

• 
 

chinh hçp nhât gicra niên Q hop l' nhãm han  chê rüi ro vâ gian 1.n. 

I Ban Tong giám dôc Cong ty chju trách nhim dam bão rang so kê toán dugc ghi chép mt cách phu hgp dê phãn 
ánh mt cách hp 1' tInh hinh tài chinh cUa Cong ty a bat k' thai diem nào và dam báo rng Báo cáo tài chinh 

a hcp nhât giva then Q tuân thà chuân mirc ke toán, ché d6 ke toán doanh nghip Vit Nam vá các quy djnh pháp 
l' cO lien quan den vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chinh hçp nhát giüa niên Q. Ban Tong giám dOe cüng chu 

a trách nhim dam báo an toàn cho tài sari cüa Cong ty vá thirc hin các bin pháp thich hçp dê ngàn chin và phát 
hin các hành vi gian 1n và sai pham khác. 

• Các thành vien cüa Hi dng thành vien và Ban Tng giám dc diu hành Cong ty cho k' hot dng tr ngày 

a 01/01/2021 den ngày 30/6/2021 và den ngày 1p  Báo cáo nay, gôm: 

fl H5i th5ng thành viên 

a Ong Nguyn Thanh Ha Chü tch 

Ong Nguyn Tiên Ctr&ng Thành viên 

Ong Trn Tin Dung Thành viên 

a Ong Trân Quc Toàn Thành 

I
Ong Nguyn Van Son Thành viên 

a Ban Tong giám dOc 

Ong Nguyn Tin Cung Tong Giám dc 



HH MTV APATIT VIET NAM 

CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM 

Dia chi: Di 16 Trn Hung E)o, t6̂  19, phu&ng Bàc Ctthng, 

thành ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 

dinh kern Báo cáo tai c/imnh hop nhct gi1a niên do 

cho A hot d6ng ti ngày 01/01/2021 den ngày 301612021 

  

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 
(tiêp theo) 

Ban Tng giám dc xác nhân ring Cong ty dã tuân thu các yêu cu nêu trên trong vic Ip Báo cáo tài chinh hçxp 

nhãt giüa niên d. 

Thay mit và cigi din Ban Tang giám die, 

Nguyen Tin Ctrnig 
Tong Giám d6c 
Lao Cai, ngày 30 tháng 07 nám 2021 
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a 

Chi nhánh: S6 17/3 Nguyn Huy Txng 
Phng 6, quOn Binh Thanh TP. H6 Ch/ Minh 
ST. 028. 6294 1117/6252 1818 Fax: 028. 6294 1119 4 

a 
COMPANY LIMITED® 

a CONG TV TNHH KIEM TOAN VA DINH GIA VIT NAM 

N 
Since 2001 

S: 340-21/BC-TC/VAE 
HàNç5i, ngày3l tháng 7 n6 2021 

BAO CÁO SOAT XET 
THONG TIN TAI CHINH GffJA NIEN oQ 

Kinh gü'i: Hi dlng thành viên vi Ban Tong giám dc 
Cong ty TNHH MTV Apatit Vit Nam 

Chüng tôi dã soát xét Báo cáo tài chInh hop nht giUa niên do kern theo cüa Cong ty TNHH MTV 
Apatit Vit Nam (gçi tt là "Cong ty"), dwcrc lçp ngày 301712021, tfr trclng 05 den trang 38, bao gôm 
Bang can dôi ké toán hçp nhât gita niên Q tai  ngày 30/6/2021, Báo cáo kêt qua hog dng kinh doanh 

a hp nht giüa niên d, Báo cáo liru chuyên tiên t hp nhât,  gifta niên d cho k' kê toán 06 tháng 
thOc cüng ngày và Bàn thuyêt minh báo cáo tài chInh hqp nhât gifta niên d. 

a Trách nhim cüa Ban TOng giám dc 

a Ban Tng giám dc Cong ty chju trách nhim 1p và trInh bay trung thirc và hçp l' Báo cáo tài chInh 

U 
 

ho nMt giüa niOn dO theo chuân mirc kê toán, chê dO kO toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh 
pháp l' cO lien quan den vic 1p và trmnh bay Báo cáo tài chInh hçp nhat giia niên dO và chju trách 

•
nhiOm ye kiOm soát nOi bO ma Ban Tong giám dôc xac djnh là can thiét dO dam báo vic 1pvà trinh 
bay Báo cáo tài chInh ho p nhât gita niOn dO không có sai sot trong yêu do gian ln hoc nhâm lan. 

• Trách nhim cüa kim toán 

U Trách nhiOrn cUa chOng tôi là dua ra kt lun ve^ Báo cáo tài chInh hcip nht gita niOn dO dija trOn kt qua 

a soát xét cila chUng tôi. Chüng tôi dã thi1rc hiOn cong vic soát xét theo Chuân mijc Viét Nam ye hop dông 
djch vi soát xét so 2410 - Soát xét thông tin tài chInh gift niên dO do kiOm toán viOn dOe  1p cüa don vi 

U
th?c hiên. 

Cong vic soát xét thông tin tài ehInh gifla niên dO bao gm vic thc hin các cuOc phOng van, chü yu CO 

a là phOng van nhUng ngithi chju trách nhiOrn ye các van dê tài chInh kê toán, và thc hiOn thU tijc phân ACH N 
tIch và các thU tic soát xét khác. MOt cuOc soát xét ye co bàn có phm vi hçp hon mOt cuOc kiOrn toán IM TO 

a duqc thirc hiOn theo Chuân mirc kiém toán ViOt  Nam và do vy khong cho phOp chUng tôi dt dixçc sij VIE 
dam báo rang chUng tôi së nhn biOt dirc c tat cá các van dO trQng yêu có the duqe phát hin trong mOt 

a cuOc kiêm toán. Theo dO, chUng tOi khong dua ra kiên kiêm toán. 

a Kt 1un cüa Kim toán vWn 

a Can cü trOn kt qua soát xOt cUa chUng tôi, chUng tOi khOng thy cO van de^ gI khin chUng tôi cho r&ng 
Báo cáo tài chInh hqp nhât giUa niên do dInh kern khong phãn ánh trung thc và hqp l', trên các khIa 

a cnh trQng yOu, tinh hinh tài chInh cUa Cong ty tai  ngày 30/6/2021, kêt qua hoat dOng kinh doanh hqp 
nhàt vâ km chuyên tiên t ho nhât cho kS'  kO toán 06 tháng kêt thUc cUng ngày, phO hçp vOi chuân 

a 
 

mw kê e • chê dO kO toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp l' có liOn quan dOn vic 1p 
và o tài chInh hqp nhàt gifta niên dO. 

a 
a 

THANH VIEN OC LP HANG KIEM lOAN LEA GLOBAL 
Chuyên ngành Kim toán, Dinh giá, TU von tài chinh, ké toán, thuê 

CONG TV 

TRACHNHEM 

KIEM TOAN 

vii 
- - E 

Dfing yen 

U Giám dc kirn toán 
So GiOy CNDKHNKiêm toán: 1410-2018-034-1 

a 

S6 165, durdng C6u GiSy, quOn COu GiSy, HO NN 

U DI: 024. 62 670 491/492/493 Fax: 024. 62670494 
Website: w.vae.com.vn  

M
Tru s6 chInh: Thng 11 tôa nhh Song SO 

Thay mt và dai  din cho 
CONG TY TNHH KIEM TOAN VA BINII GIA VIET NAM 
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CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM 
Dia chi: Dai  L Trn Hung Dao, t6 19, Phtr&ng Bãc Cithng, 
thành ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai 

BAO cÁo TAI CHINH HOP NHAT GIA NIEN DO 
Cho k)) hoyt ct(5ng tz ngày 0110112021 

ctn ngày 301612021 

Mu so^ B Ola- DN/HN 
BANG CAN DO! KE TOAN HOP NHAT GIUA NIEN DO 

Tgi ngày 30 tháng 6 nãm 2021 

TA! SAN Ma Thuy& 
so minh 

30/6/2021 

Dan vi tInh: VND 
01/01/2021 

    

A TA! SAN NGAN H4N 

I Tin vi các khoãn ttrong throng tin 

1 Tien 

2 Các khoãn tilcmg diicmg tin 

II Du tir tài chinh ngn han 

1 Dâu tu nm giü dn ngày dáo han 

III Các khoán phãi thu ng&n han 

1 Phái thu ngn han  cüa khách hang 

2 Trã trirc cho nguài bàn ngn han 

3 Phâi thu ngn han  khác 

4 Dg phong phài thu ngk han  khó dOi 

IV Hang ton kho 

1 Hang tn kho 

V Tai sin ngn han khác 

1 Chi phi trã triróc ngn han 

2 Thug GTGT du( ic khtu tnr 

3 Thud và the khoàn khác phâi thu Nhà nuâc 

B TAI SAN DAIHN 

I Các khoãn phãi thu dài han 

I Phãi thu dài han khác 

II Tài sin eb dinh 

1 Tài san c6 djnh hfru hInh 

Nguyen giá 

- Giá tri hao mon 1u5 ké 

2 Tài san c6 djnh vô hinh 

- Nguyen giá 

Giá tri hao mOn 1u9 k 

III Bat d9ng sin au tu 

IV Tài sin do' dang dài han 

1 Chi phi xây dirng co bàn dâ dang 

V Du ttr tài chInh dài han 

1 Dâu tu gop vn vào don vi khác 
2 Dr phOng du tu tài chInh dài han 

3 Du tu nm giü dn ngày dáo han 

VI Tài sin dài han khác 
1 Chi phi trá tnrâc dài han 
2 Tài san thue^ thu nhp hoãn 1a 

TONG CONG TA! SAN (270=100+200) 

(Các thuyet minh tit trang 10 den (rang 38 là b6 phn hp thành cia Báo cáo tâi chInh ho p  nhdtgiia nién d6 nay) 
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Lao Cai, ngày 30 thang 7 nám 2021 

CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM 
uug.. iam doc Ngu*i lip Ke toán tru&ng 

Trân Thanh Tüng Dinh Thj M5 Anh 

((Mr 
- 

\\ vie   \\ 

NguynTin Ctr&ng 

I 

U CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM 

U 

 
Dia chi: Dai LG Trn Hung Dao, t05  19, Phirimg B&c Cu&ng, 
thành pht Lao Cai, tinh Lao Cai 

BAO CÁO TA1 CH!NH HP NHAT GIO& NIEN DO 
Cho kj) hoat d5ng iii ngày 01/01/2021 

dn ngày 30/6/2021 

Mu so^ B Ola- DN/HN 
BANG CAN DO! KE TOAN HOP NHAT GIiA MEN DO 

Tgi ngày 30 tháng 6 nãm 2021 

(tié'p theo) 

NGUON VON 

Dorn vi tinh: VND 

Ma Thuyt 30/6/2021 01/01/2021 
so minh 

C NO PHA! TRA 300 989.529.723.669 937.849.250.649 

I Nç ngn han 310 876.338.630.537 850.048.202.218 

1 Phaitrângu&ibánngnhan 311 V.12. 267.186.422.614 243.774.542.138 

2 Ngu&imuatrâtintrtthcngänhan 312 V.13. 109.064.379 19.825.823.204 

3 ThuvàcãckhoânphãinpNhãnucic 313 V.14. 44.903.969.025 58.688.454.801 

4 Phãitrãngithi1aodng 314 217.951.826.037 187.490.404.563 

5 Chi phi phài trá ngAn han 315 V.16. 11.681.811.939 6.744.852.206 

6 Doanhthuchixathirchinng&nhan 318 V.17. 1.366.635.000 578.840.000 

7 Pháitrângn han khác 319 V.18. 28.461.831.663 30.451.585.439 

8 VayvãncithuêtaichInhngAnhan 320 V.15. 28.959.189.565 82.167.207.617 

9 Dirphôngphãitrãngnhan 321 V.19. 92.780.849.458 14.213.457.339 

10 Qu khen thuông, phiic lcii 322 182.937.030.857 206.113.034.911 

II Nor dài han 330 113.191.093.132 87.801.048.431 

1 Thuthunhphoãn1aiphãitrã 341 535.459.522 478.743.161 

2 Dr phông phai trã dài han 342 V.19. 49.573.243904 34.0 17.409.584 

3 Quq phát trin khoa hoc và cong ngh 343 63.082.389.706 53.304.895.686 

D VON CHU SO HtJU 400 2.026.076.940.072 1.986.224.725.609 

I Von chü s& hfru 410 V.20. 2.026.076.940.072 1.986.224.725.609 

1 Von gop cüa chü s&htru 411 1.814.217.826.448 1.814.217.826.448 

2 Von khác cüa chU sO hüu 414 5.523.690.060 5.523.690.060 

3 Qu5du tit phattrin 418 101.033.354.428 95.443.018.725 

4 Linhuansauthuchuaphanphi 421 52.922.786.356 20513.555.256 

- LNST chua phán phi lzT2y ke4  din cudi nám trjthc 421a 1.589.404.903 20.513.555.256 

- LNSTchi.ta phán phdi k5' nay 421b 51.333.381.453 

5 Lori Ich c dOng khOng kim soát 429 52.3 79.282.780 50.526.635.120 

TONG CONG NGUON VON (440=300+400) 440 3.015.606.663.741 2.924.073.976.258 

(Các thuyt minh ut trang 10 din trang 38 là bph4n hop thành cüa Baa cáo tái chinh hp nht giia niên do nay) 
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01 VI.1. 

02 VI.2. 

10 

21 VIA. 

22 \j5 

23 

24 

25 VI.8. 

26 VI.8. 

30 

31 VI.6. 

32 VI.7. 

40 

50 

1.673.030.293.365 

9.370.323.308 

1.663.659.970.057 

20.542.153.462 

(15.087.307.065) 

950.859.382 

80.343.960.050 

54. 15 1.400.585 

113.571.662.409 

10.058.591.390 

1.978.543.805 

8.080.047.585 

121.651.709.994 

1.202.687.001.372 

3.14 1.382.809 

1.199.545.618.563 

998.963 .395 .4 18 

200.582.223.145 

12.749.588.494 

19.911.727.215 

1.869.667.299 

66.943.339.745 

76.4 12.650.680 

50.064.093.999 

167.411.089.176 

1.709.925.720 

165.701.163.456 

215.765.257.455 

43.065.393.107 

153 .244. 147 

172.546.620.201 

17 1.724.558.819 

822.061.382 

11 VI.3. 1.451.222.407.540 

20 212.437.562.517 

51 VI.9. 26.693.288.014 

52 VI. 10. 2.377.878.960 

60 92.580.543.020 

61 89.513.268.719 

62 3.067.274.301 

Ngtrè'i lip 

Trn Thanh Tüng 

CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM 
Dia chi: Di Lô Trn Hung Dao, tô  19, Phung Bãc Cu&ng, 
thành pho^ Lao Cai, tinh Lao Cai 

BAO CÁO TA! CH!NH HQP NHAT GIYA NIEN DQ 
Cho A hort th5ng tit ngày 01/01/2021 

&n ngày 301612021 

Mu s B 02a - DN/IIN 

BAO CÁO KET QUA HOLT DQNG KINH DOANH HOP NHAT GItJA NIEN DO 
Cho 4 hoat d6ng lit ngày 01/01/2021 den ngày 301612021 

Chi tiêu MA Thuyt 
so minh 

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

Dorn vi tinh: VND 

Ttr 01/01/2020 
den 30/6/2020 

1 Doanh thu ban hang và cung cap djch vu 

2 Các khoãn giãm trr doanh thu 

3 Doanh thu thun ban hang và cung cp dch vu 

(10=01-02) 

4 Giávnhàngbin 

5 Lyi nhun gp v ban hang và cung cp djch vii 

(20=10-11) 

6 Doanh thu hoat dng tài chinh 

7 Chi phi tài chinh 

Trong do: Chi phi lài vczy 

8 Ph&n lAi hotc 1 trong cong ty lien doanh, lien kt 

9 Chi phi ban hang 

10 Chi phi quhn 1' doanh nghiêp 

11 Lçri nhun thun fir h03t dng kinh doanh 

{30=20+(21-22)+24-(25+26)) 

12 Thu nhâp khác 

13 Chi phi khác 

14 Loi nhuân khác (4031-32) 

15 Tng lçri nhun k toán trtthc thuê 

(50=30+40) 

16 Chi phi thug TNDN hiên hành 

17 Chi phi thue^ TNDN hoãn lai 

18 Loi nhun sau thO thu nhâp doanh nghiêp 

(60=50-51-52) 

19 Lori nhuân sau thus cüa Co dOng cong ty me 

20 Lori nhun sau thug cüa c0^ dông khOng kiëm soát 

Binh Thj M5 Anh 

K toin trir&ng 

Lao Cai, ngày 30 thOng 7 nám 2021 
CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM 

/
TngGJnl\dc 

. VJf 

''TIT 
"T N,*, 

- en Cirong 

(Các thuyét minh tit trang 10 den trang 38 là b5 phin hop thânh cia Báo cáo tâi chinh ho  p nhát giita niên dç5 na)) 
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U 
CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM BAO CÁO TA! CHINH HP NHAT GItrA NIEN DO 

Dia chi: Dai  Lo Trân Thing Do, t6 19, Phu&ng Bc Ctrông, Cho k$' hoat a'6ng ti'e ngày 01/01/2021 
thành ph8 Lao Cai, tinh Lao Cai den ngày 30/6/2021 

- Mu so" B03a-DNfHN 

BAO CÁO LLXU CHUYEN TIEN TE HP NHAT GI(JA NIEN DO 

fl (Theo phu-oiig pháp gidn tiêp) 

Cho k hoat cfng tfr ngày 01/01/2021 den ngây 301612021 
Dan vi tInh: VND 

Chi tiêu Ma Thuyt Tir 01/01/2021 Tü' 01/01/2020 
so minh dn 30/6/2021 den 30/6/2020 

1. Lim chuyn tin tir hot dng kinh doanh 

1. Loi nhuân triroc thud 01 121.651.709.994 215.765.257.455 

U 2. Diu chinh cho các khoãn 

I
-  Khu hao TSCD và Bt dng san d&u tr 02 64.989.166.161 66.557.701.225 

-Cackhoãndrphông 03 78.982.059.600 (95.371.725.313) 

- Lài, 1^0 chênh 1ch t' giá hi doái do dánh giá lai  các 04 202.589.426 43,106.954 

khoãn muc ti&n t8 có gôc ngoai t 

U - Läi, 105  tir hot dng dâu tir 05 (19.125.100.787) (12.576.094.321) 

- Chi phi lãi vay 06 950.859.382 1.869.667.299 

- Các khoàri di&u chinh khác 07 - - 

A	 3. Loi nht4n tir hot ding kinh doanh tru*c thay di 08 247.651.283.776 176.287.913.299 
von imi dông 

•

- Tang, giâm các khoãn phài thu 09 (43.049.995.375) 16.927.972.397 

-Tang, giamhâng ton kho 10 190.048.417.3 19 26.043.067.773 

a - Tang, giãm các khoân phãi trã (không ke lãi vay phái 50.722.195.854 (48.579.761.683) 
trã, thue^ thu nhp doanh nghip phãi nôp) 11 

U - Tang, giâm chi phi trã truàc 12 (16.094.827.395) 1.186.609.434 

- Tin lãi vay dã trã 14 (995.085.164) (1.938.425.462) 

- Thue^ thu nhp doanh nghiêp dã nôp 15 (32.915.211.950) (22.693.462.003) 

- Tin thu khác Ur hoat dng kinh doanh 16 
-Tinchikhác tr hoat ding kinh doanh 17 (35.914.405.184) (12.387.217.794) 

Lwu chuyn tiên thun tir hogi d5ng kinh doanh 20 359.452.371.881 134.846.695.961 

U II. Liru chuyn tin tir boat dông du  tir 
1. Tien chi d8 mua sam, xây dung TSCD và các tâi san 21 (33.387.680.233) (9.326.966.672) 

U dài han khác 
2. Tin thu tir thanh 1', nhucing ban TSCD vã các tài san 22 

U dài hn khác 
3. Tien chi cho vay, mua các cong cu nçi cOa don vi We 23 (206.000.000.000) (130.000.000.000) 

U 4. Tin thu lãi cho vay, c6'  tüc và lcn nhun dirçic chia 27 19.491.899.418 10.900.019.722 

I Lwu chuj4n titn thuin tir hoat dng dàu tit 30 (219.895.780.815) (128.426.946.950) 

III. Liru chuyn tin tir hoat dng tài chinh 

• 1. Tin thu tr phát hành c6 phiu, nhan vn gop cüa chU 31 
sà hUu 

I 2. Tin thu tir di vay 33 117.099.320.440 174.254.909.295 

3. Tin trâ no gc vay 34 (170.307.338.492) (164.7 17.749.469) 

U 

(Cdc thuyet minh tzi (rang 10 dn trang 38 là bphn hop thành ca Báo cáo tài chinh ho  p nht gia niên d4.5 nay) 
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Ngtrbi lip K toán trir&ng 

Dinh Thj M Anh 

Lao Cai, ngày 30 tháng 7 nám 2021 

CONG TV TNHH MTV APATIT VIT NAM 
—Tông Giám dc 

Ty 
/ 'c' 

1,,i.fD,T1i
II: 

IV A,14 

n Crèng 
/ 

Tdin Thanh Tñng 

CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM BAO CÁO TAI CHDH HOP NIJAT GIfrA MEN DO 

Dia chi: Di L) Trn Hung Dao, t6 19, Phi.thrig Bak Cu&ng, Cho k) hocu d6ng tir ngày 0110112021 
thành pho^ Lao Cai, tinh Lao Cai den ngày 30/6/2021 

S 
a BAO CÁO LU'U CHUAN TIEN TE HP NHAT GIIYA NIEN DO 

(Theo phucrngpháp gián ti4') 

Cho /cj) hoat d5ng tit ngày 01/01/2021 den ngày 301612021 

I' (tiê'p theo) 

Chi tiêu Ma Thuyêt 

s minh 

4. Tin chi trâ nç gc thuê tài chInh 35 

p 5. C05 36 (61.830.894.117) (23.995.367.365) 

Lwu chuyn tin thuin tfrJzortd'3ngtài chInh 40 (115.038.912.169) (14.458.207.539) 

Ltru chuyn tin thun trong k' (50=20+30+40) 50 24.517.678.897 (8.038.458.528) 

•
Tin vi tirong throng tin du k 60 323.338.162.496 792.100.523.975 
Anh hiring ciia thay di t giá hi doái quy di ngoai 61 (199.553.930) 3.694.240 

a t .  
Tiên và ttrong dwo'ng tin cuôi k' (50+60+61) 70 V.1. 347.656.287.463 784.065.759.687 

a 

a 
U 
a 
I 
U 
I 
U 
U 
a 
U 
S 
S 
U 
a 
U 
a 
•

(Các thuyêt minh tt trang 10 den trang 38 là b6 phn ho p thành cáa Báo cáo tài chinh hp nhát git-a niên d nay) 

a 9 

a 

MaX u so"  B 03a - DN/HN 

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

Don vi tinh: VND 

Tir 01/01/2020 
dn 30/6/2020 



U CONG TV TNHH MTV APATIT VIT NAM BAO CÁO TA! CHINH Hç%P NHAT GICJA MEN DO 

•
ma chi: Dai lô Trn Hung Dao, t6 19, phuâng BAc Cumg, Cho k) hoot d5ng ut ngày 01/01/2021 

thành ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai dn ngày 301612021  

U Mu s B 09a— DNIHN 
BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT GIcJA NIEN DQ 

U (Các thuyt minh nay là mt b6 phn hQp thành và can theQc dQc &ng th&i v&i Báo cáo tai chinh hp nMi gi1-a nién d.ô kern theo,) 

• 1. Dc dim ho3t ding cüa doanh nghip 

U 1. HInhthfrcs&hü'uvón 

• COng ty TNHH MTV Apatit Vit Nam (g9i tAt là "Cong ty"), ten giao djch quc té Viet Nam Apatite 
Limited Company, viêt tat là Cong ty Apatit Vit Nam duçc chuyên dôi tü Cong ty Apatit Vit Nam theo 

U Quyêt djnh so 116/2004/QD-TTg ngày 29 thing 6 nàm 2004 cüa Thñ tuâng Chinh phü ye vic chuyên 
Cong ty Apatit Vit Nam thuc Tong COng ty Hóa chat Vit Nam thành Cong ty TNHH Mt thành viên và 

U 
 

boat dng theo Giây chüng nhn däng k kinh doanh Cong ty TNHH MTV Ian dâu sO 1204000005 ngày 25 
thing 5 nàm 2005. Cong ty CO 11 Ian thay dOi Giây ching nhan dang k kinh doanh. 

Theo GiAy chirng nhn dang k' doanh nghip thay dôi In thir 11 so 5300100276 ngày 17/1/2020 ye tang 

U 
 

von, von diêu 18 cüa Cong ty là 1.814.217.826.448 VND (M3t nghIn tam tram muài bàn hai tram mirôi 
My triêu, tam tram hal mttoi sáu nghIn, bàn tram bàn mwcri tam dông./. 

• 2. Linh viyc kinh doanh 

U Cong ty hoat dng trong 1mb vrc khai thác khoáng sin, sin XUAt pht pho yang, sin xuAt phân bón hóa chit 

U
các loai và các loai djch vi lien quan. 

3. Ngành nghex  kinh doanh 
U 

U
Cong ty boat dng trong 1mb vrc kinh doanh chInh là: 

Khai khoáng hóa chAt và khoáng phân bón. Chi tit: Khai thác, chê biên khoáng sin; sin xuAt pht pho 

U yang, phân bón va hóa chat các loai; Xây di,rng nhà các loai. Chi tiêt: Diu tu xây dung nba, khu cOng 
nghiep, xay dung din diing; Xây d\rng nhà các loai. Chi tiêt: Diu tin xây d1rng nhà, kbu cong nghip, xây 

U 
 

dung din di,ing; 

U - 

 

Che^ tao  các sin phAm ca khI, dUc thép, sa cha thit b, may móc, vn tài dung sAt, dithng b; thi 
cong các cong trinh kiên true, xay dirng co bin k9 thut ha tang, cong trinh thUy lini, dtr&ng giao thông, 

•
thrOng sAt, cOng trinh thrOng day tái din và tram  biên áp den 35kv; 

Kinh doanh xang, dAu chd bin chit phii gia cho sin XUAt phân bón, hOa chit ca bin; 

Dào tao  cong nhân k thut; 

XuAt nhp khAu nguyen lieu, vt tin, thit bj boat dng sin xuAt kinh doanh; 

• Kinh doanh dich vi,i nba khách, nhà nghi, thit b1, phii tüng, may móc, nguyen vat lieu, hóa chit, cac loai 

•
phân bón, sira chira ccr din, phung tin vn tâi; 

Sin xuAt kinh doanh vt 1iu xAy drng; KhAo sit thAm do khoAng sin; 

- Cho thuê ca sO vat chAt d8 sat hach Iii xe ca giài dinOng bO. 
U 

Try s& chInh cüa Cong ty: Dai  16 Trân Hung Dao, to 19, phuOng BAc CuOng, thành phO Lao Cai, tinh LAo Cai. 

U 
4. Chu ky sin xut, kinh doanh thông thirOng 

Chu kr sin xuAt, kinh doanh thông thuOng cüa Cong ty ducic thirc hin trong th&i gian khOng quA 12 thing. 

U 10 

0 

• 
U

Kinh doanh li.ru  trii du llch,  xOng hth, massage; 

Kinh doanh d1ch vi an ung; vn tãi du ljch và lU hành quc t, ni da; 



U 

U CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM BAO CÁO TAI CHINH Hç1P NHAT GICTA rcIEN DO 

Dia chi: Dai 16 TrAn Hrng Dao, t6 19, phii&ng Bc Cthng, Cho Ic)) hogt a'6ng 6r ngày 01/01/2021 

• thành ph6 Lao Cal, tinh Lao Cai dn ngày 301612021 

N
Mau so B 09a - DN/HN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HP NH  I-VAT GIU'A NIEN DQ ('tip theo,) 
(Các thuyet minh nay là môt b3phçn hcip thành và ccn ducrc doc dng thai vói Báo cáo tài chinh hQp nht giia nign'd6 kern theo) 

5. Cu trñc Cong ty 

Thông tin chi tiit vĴ  các Cong ty con duic ho  p nhEt vào Báo cáo tài chInh hp nhât gifra niên d3 cña 
Cong ty Icj) hoqt d3ng tfr ngày 01/01/2021 den ngày 301612021 nhw sau: 

N 

N 

N 
U 

U 

a 
(i) Cong ty CP Phdtpho Vàng Lao Cai cO hoit d5ng kinh doanh chInh là san xuctphtpho yang. 

(ii) COng ty CP Khoáng san - HOa chit PH Th9 cO hogt d3ng kinh doanh chinh là san xucit quáng cao lanh, 
Fenspat. 

Danh sách các don vi trrc thu5c, hich toán phy thu3c: 

STT Ten don vi Dia chi Hoat dng kinh doanh 

a 1. Chi nhánh Khai thác 1 Phuông Porn Han - TP Lao Cai Khai thác qung 

2. Chi nhánh Khai thác 2 Xà Dng Tuyên - TP. Lao Cai Khai thác qung 

3. Chi nhánh Tuyn T&ng Loóng Thj trn T&ng Loông, huyn Báo Tuyn qung 

N Thang, tinh Lao Cai 

a 4. Chi nhánh Tuyn Cam Dumg Xã Cam Du -ng - TP. Lao Cai Tuyn qung 

5. Chi nhánh Tuyn Bc Mac San Xà Dng Tuyn - TP. Lao Cai Tuyn qung 

a 6. Chi nhánh Vn tãi dir&ng sat Phumg Porn Han - TP. Lao Cai V.n chuyn qung 

U 7. Chi nhánh Süa cha ca diên Xä Ti Ph&i - TP. Lao Cai Süa chüa thiAtbj, gia cOng 
chê tao  san phâm ca khI 

8. Chi nhánh Bc xüc tiêu thii	 Phuàng Nam Ccng - TP. Lao Bc xüc qung 
Cai 

9. Chi nhánh Phân bón - Hóa chit Thj trn Tang LoOng, huyn Bão San xuât phân lan NPK 
Thang, tinh Lao Cai 

10. Tnthng Trung cAp nghe^ Phng Bak Lnh - TP. Lao Cai Dào tao  cong nhân 

a II. Ky kê toán, don vi tiên t sfr dung trong k toán 

1. Kktoan 
U 

K' ke^ toan nãm cüa Cong ty bAt d&u dr ngày 01/01 và két thüc vào ngày 31/12 hang nãm. Báo cáo tài chInh 
U 

 
ho  p nhãt giOa niên Q ngay thrçrc 1p cho k' hoat dng Ur ngày 01/01/2021 den ngày 30/6/2021. 

U 2. Don vi tin t sfr ding trong ke^ toán 

• Dan v( ti&n t8 sü dung trong ké toán là dOn Wt Nam ("VND"), hach  toán theo nguyen tãc giá gôc, phü hop 
vai Lut Ké toán, Chuân mrc ké toán, chê d6 kê toán doanh nghip Vi@ Nam và các quy dinh pháp 1' có 

• lien quan den vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh hop nhât giüa niên d. 

U 

U 

STT Ten Cong ty Dia chi T 1 Içri Ich cüa Quyn biu 
Cong ty me quyêt cüa 

Côngtymc 

1. Cong ty CP PhM pho Vàng KN Tang Loông, huyn Bão 63% 63% 
Lao Cai (i) Thng, tinh Lao Cai 

2. Cong ty CP Khoáng san - Khu 7, xã Giáp Lai, huyn 98,46% 98,46% 
Hóa chat Phü Thç (ii) Thanh Son, tinh Phii Th9 

11 

a 
U 

14 

U 

N 

ii 

N 

a 
N 

U 

N 



n 
fl CONG TY TNHH MTV APAT1T VItT NAM BAO CÁO TAI GJIINI{ HçP NHAT GIcT'A rcIEN DQ 

Dia chi: Dai  16 Trn Hung Dao, t6 19, Phu&ng Bc Ctthng, Cho ki) hoat d4.5ng tit ngày 01/01/2021 

fl thành ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai n ngày 301612021 

Mau sB09a—DN/HN 

III. Chun mrc và ch do k toán áp ding 

1. Chun miyc và Chê do kê toán áp ding 

Cong ty áp dpng các Chun mrc ke^ toán Vit Nam, Che^ Q ke^ toán doanh nghip ban hành theo Thông tu s 
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cüa B6 Tài chinh hung dan Ch8 & kê toán Doanh nghip và Thông tu 
so 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 cüa Bô Tài chinh sira doi, ho sung mt so dieu cüa Thông tu sO 
200/2014/TT-BTC; 1p và trInh bay Báo cáo tài chinh hçp nhât giUa niên d6 theo thông tu so 202/2014/TT-
BTC ngày 22/12/2014 cüa B6 Tài chinh. 

2. Tuyên b4 v vic tuân thu Chun myc k toán và Chê do ke^ toán 

Báo cáo tài chinh bap nht gifra nien d6 cfra Cong ty &rqc 1p và trinh bay phü hçip vci các Chun mirc k 
toán Vit Nam và Ché Q kê toán doanh nghip Vit Nam hin hành và các quy djnh pháp 1' cO lien quan 
den vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh hcp nEat gifra niên Q. 

IV. Các chinh sách ke4  toán cliii yu 

1. Cor s& hop nht Báo cáo tài chinh 

N Báo cáo tài chinh hop nhAt gifra niên d6 bao gm báo cáo tài chinh cüa Cong ty và báo cáo tài chinh cüa các 
cong ty do COng ty kiêm soát (các cong ty con) ducc lap cho k' hoat dng tr ngày 01/01/2021 den ngày 

N 
 

30/6/2021. Vic kim soát nay dat  dirgc khi Cong ty cO khà nAng kiêm soát các chinh sách tài chinh và hoat 

N
dng cña cac cong ty nhan dâu tir nhäm thu duc igi ich tir boat dng cüa CC Cong ty nay. 

Trong tru1ng hop cn thit, báo cáo tài chinh cña các cong ty con dirqc diu chinh de^ các chinh sách ke^ toán 
Fl dugc áp dung tai  Cong ty và các cong ty con là giông nhau. 

N Tat cà các nghiêp vu và so du gifra các cong ty trong cüng Tap doàn duçic loi bO khi hop nht báo cáo tài 
chinh giCta niên d. 

Lo'i ich c04  dông không kin soát 

Lcci ich cüa cO dOng khOngkim soát trong tài san thuân cüa cong ty con hop nhât du?c xác djnh là mt chi 

N tiêu riêng bit tách khOi phân von chü s6r hfru cüa cO dOng cüa cong ty m. Lcii ich cüa cô dông không kiêm 
soát bao gOrn giá tri các lçci ich cña cO dong khOng kiêm soát tai  ngá,y hop nhât kinh doanh ban dâu và phân 

N
lçii ich cüa CO dOng khOng kiêm soát trong sr biên dng cüa tOng vOn chii s& hfru ketü ngày hçip nhât kinh 
doanh. Các khoán lô phát sinh tai côngty con phâi dixcc phàn bO tuong üng vOi phân sâ hfru cfra cô dOng 

,j
không kiêm soát, kê cã truOng hop sO lô do ion hon phân sâ hiru cOa cO dông khOng kiêm soát trong tài san 
thuân cüa cOng ty con. 

N Hop nht kinh doanh 

Hop nht kinh doanh dugc bach  toán theo phuang pháp mua tai  này mua, là ngày ma quyn kim soát duc 
chuyên giao cho Cong ty. Sir kiem soát ton tai khi COng ty có quyên chi phôi các chinh sách tài chInhvà hoat 

N dng cüa don vi nhãm thu dugc lçri ich kinh tê tir các hot dng cüa don vi do. Khi dánh giá quyen kiêm soát, 
Cong ty phãi xem xét quyën bô phiêu tiêm näng có the thi,rc hien ducic ti thii diem hin ti. 

N 
Theo phuong pháp mua, tai san, cong no và cong no tiem tang cüa cOng ty dugc mua dtrqc xác djnh theo giá 
tn hop 1' tai  ngày mua. Bat k' khoãn phii tri nào gifra giá mua và tong giá tn hop jr cüa tài san duçc mua 
dircc ghi than là lçci the thuong mai.  Bat k$' khoãn thieu hit nào gifra giá mua vâ tong giá tn hop 1' cfra tai 

I 

N 12 

N 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHiNH HaP NHAT GICrA NJEN DO (tiê'p theo) 

ri (Các thuyet ,ninh nay là mç5t bç3 phn hcrp thành và cn du'çrc ä'QC &ng thdri vó Báo cáo tài chInh hçrp nhtgii?a niên dc5 kern theo) 

Kt qua boat dng kinh doanh cüa các cOng ty con dugc mua li hoc ban di trong k' dugc trInh bay trong 
Báo cáo kêt qua boat dng kinh doanh hop that gifra niên d tr ngày mua hoc cho den ngày ban kboãn dâu 
tuàcOngty con dó. 



N
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HP NHAT GIfYA NIEN DO ('tieD theo) 

N ác thuyt minh nay là mt b6 phn ho p thành và cn dwc dpc dng th&i vâi Báo cáo tài chInh hQp nht giira niên d6 kern theo) 

N san di.rgc mua dugc ghi nhtn vào kt qua boat dng kinh doanh cüa k' ke^ toãn phát sinh hoat dng mua cong 
ty con. 

Lai ich cüa co^ dông khOng ki&rn soát tai  ngày hcp nht kinh doanh ban du duçic xác djnh trên ca si t 18 cüa 
cô dông không kiêm soát trong tong giá trj hcip l' cüa tài san, cong ng Va cong no tiêm tang duqc ghi nhan. 

fl 2. Cong ciii tài chinh 

fl Ghi nhân ban du 

n Tài san tài chinh: Tai ngày ghi nhn ban du, tài san tài chinh du(yc ghi nhn theo giá gc cong các chi ,hi 
giao djch cO lien quan true tiêp den vic mua sam tài san tài chinh do. Tài san tài chinh cüa Cong ty bao gOm 
tiên, cac khoán tlxang ducrng tiên, các khoán phái thu khách hang, phài thu khác, các khoán k qu, các 
khoán dâu tis tài chinh và các cong cirl tài chinh phái sinh. 

Cong nçl tài chinh: Tai ngày ghi nh.n ban d, cOng ng tài chinh di.rcic ghi nhn theo giá gôc cong các chi 

fl
phi giao dch Co lien quan trrc tiêp den vic phát hành cOng nçi tài chinh do. Cong ng  tài chinh cüa Cong ty 
bao gOm các khoán phai trà ngithi bàn, phai trà khác, các khoán chi phi phai trá, các khoán nçi thuê tài chinh, 

14
các khoàn vay và cong cu tài chinh phái sinh. 

Dánh giá lçii sau 1n ghi nhn ban itiu 
rl 

Hin t?i,  chua có quy djnh ve^ dánh giá lai cong cu tài chinh sau ghi nhan ban du. 

3. Nguyen tAc xác dlnh  các khoán tin vi các khoán ttro'ng throng tin 

N Tin là chi tiêu tng hap phãn ánh toàn b6 s6 tin hin cO cOa doanh nghip tai  th&i dim báo cáo, gôm tiên 
mat tai qu5' cua doanh nghiep va tien gin ngan hang không ky han duac ghi nhan va lap bao cao theo dong 
Vit Nam (VND), phü hçp vfri quy djnh tai Li4t Kê toán sO 88/2015/QHI3 ngày 20/11/2015 CO hiu hrc thi 
hành kê tir ngày 01/01/2017. 

IR
Các khoán tirang duang tiên là các khoãn dàu tu ngãn han CO thri han  thu hi khOng qua 3 thang kê tir ngày 
ddu ttx, CO kha nãng chuyên dôi d dàng thành mt lugng tien xác djnh Va không có rüi ro trong chuyen dôi 

fl
thành tiên ti thii diem báo cao, phü hap vi quy djnh cüa Chuân mirc kê toán Vit Nam sO 24 - Báo cáo km 
chuyên tiên t. 

fl 4. Nguyen t&c ke4  toán các khoãn dãu tu tài chinh 

14 a) Các khoãn Au tw n€m gifr itên ngày dáo hzn 

Các khoàn du tu n.m gifr dn ngày dao han  bao gm các khoàn du tu ma Cong ty cO r  djnh và khà nàng 
N 

 

gia den ngày dáo han. Các khoàn clâ u tu nm giü dn ngày dáo han là các khoàn tin giri ngân hang có k3i 

a han nm giü dn ngây dáo han  vth mi.ic dIch thu Iãi hang ks'. 

Các khoàn du tu nm gid dn ngày dáo han  thrc ghi nhn bt du tr ngày mua và dirge xác djnh giá trj ban 
N du theo giá mua và các chi phi lien quan dn giao djch mua các khoán du tir. Thu nhp lãi tr các khoàn d&u 

N
tu nm gia dn ngày dáo han  sau ngày mua dirge ghi nhn trên Báo cáo kt qua boat dng kinh doanh trên ca 
s& du thu. Lãi dirqc hung tnthc khi COng ty nm giCr dugc ghi giám trr vào giá gc tai  thOi dim mua. 

U Các khoán du tu nm giü dn ngày dáo ban  dugc xác djnh theo giá gc tth di di,r phOng phái thu khO dOi. 

U 

 

DV phOng phãi thu khO dOi cüa các khoán d&u tu n&m giCTd8n ngày dáo han  duqc trIch 1p theo các quy djnh 
ke^ toán hiên hành. 

U 
 

TO ngày 30/6/202 1, COng ty không CO khoãn du tu n&m giU den ngày dáo han  cAn trich 1p dr phOng. 

N 

N
13 
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CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM BAO CÁO TAI CHINH Hç1P NHAT GIU'A NiEN DO 

Ea chi: Dai 16 Trn Hrng Dao, tô 19, Phu&ng Bc Cithrig, Cho k5' hofl d5ng tz ngày 01/01/2021 

thành ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai deAn ngây 301612021 

Mau S64  B 09a - DN/HN 



U CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM BAOcAOTA1C11HqPMATGftrANNDQ 

Dia chi: Dai  16 Trn Himg Dao, të, 19, Phrông Bãc Cithng, Cho k5' hogt a'3ng tit ngày 01/01/2021 

U thành ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai Jen ngày 301612021 

Mu so B 09a - DN/HN 

BAN THUYET MJNU BAO CÁO TAI CHINH HOT NHAT GIU'A MEN DO (tie-p'  theo) 

I (Các thuyêt minh nay Ia mt b phn hQp thành và cn thtQc d9c dng thai vó'i Báo cáo tài chInh ho p nht gia niên d kern theo) 

I b) Các khoán ttâu tw vào cong ci vn cüa doii vi khác 

• D&u tu vao cong ciii vn cüa don vi khác bao gm các khoàn du tu cong cu v6n nhung Cong ty khOng có 
quyn kim soát, dng kim soát hoc có ành hiràng dáng U di vài ben &rcc du tu. 

Các khoàn du tu vao cong cu vn càa dan vi khác dtrçic ghi nhan ban dâu theo giá g6c, bao gm giá mua 
hoc khoàn gOp v6n cong các chi phi trrc tip lien quan den hot dng du tir. C6 trc và lcii nhu.n cüa các 
k' truOc khi khoàn d&u tir dixçic mua duçrc hch toán giàm giá frj cüa chInh khoân dtu tu do. CO tirc và lçYi 

• nhuân cüa các k' sau khi khoãn du tu dtrgc mua dtrçc ghi nhn doanh thu. C6 tirc duce nhn b&ng c6 phik 
chi dirçic theo dOi s6 1ucng c0^ phiu tang them, không ghi nh.n giá trj c6 phiu nhn ducc. 

Du phOng ton tht cho các khoân du tu vào cong c11 vn cüa don vi khác dtrcc trich lap ti th&i dim 1p báo 

N cáo tài chInh khi các khoãn du tu có sir suy giàm so vai giá gc thi Cong ty thirc hin trich 1p dirr phOng 
nhu sau: 

N
- Di vài khoãn du ti.r vào c0^ phiu niêm yet hoc giá trj hop 1 khoán du tir ducrc xác djnh tin cay, vic 

•
1p dr phOng dira trên giá tij thj trithng cüa co^ phiu. 

- Di vOi khoán du tu không xác djnh dtrcc giá trj hop 1' ti thi diem báo cáo, duphOng dirqc trich 1p 
N vói mire trich bang ehênh 1ch gifra vn gop thirrc t cüa các ben tai  dan vj khác và vn chü sâ hiru thirc cO 

nhân véd t' 18 gop vn cüa COng ty so vai tng so von gop thrc te cüa các ben tai  dan vi khác. 

Tang, giãm s 0 dr phOng tn tht du tu vào cOng cu vn cOa don vi khác cn phái trich 1p tai  ngây khóa so 
N lap Báo cáo tài chInh hcrp riht giira niên d duçc ghi nhan vào chi phi tài chInh. 

N 5. Nguyen tc ke^ toán nor phái thu 

N Các khoàn nçi phài thu dtrgc trinh bay theo giá frj ghi s0̂ trir di các khoàn dirr phOng phái thu khO dOi. Vic 
phan 1°aj  cac khoãn phãi thu dugc thirc hin theo nguyen tàc sau: 

N 
- Phái thu cüa khách hang phàn ánh cac khoàn phãi thu mang tinh cht thuang mai  phát sinh tir giao djch Co 

U tinh chat mua - bàn giih Cong ty và nguéd mua là dan vi dc 1p vOi Cong ty. 

N - Phái thu khác phán ánh các khoàn phái thu không có tinh thuang mai,  không lien quan dn giao djch mua 

N
—ban. 

I 

 

Du phOng phài thu kho dOi dirçrc lap cho tirng khoàn no phái thu khO dôi can cir vào tui no qua han  thu hi 
cüa các khoàn na hoäc diz kiên mIre ton that có the xãy ra do dôi tuçrng nor khó cO khà nãng thanh toán vi bj 
thanh li', phá san hay các khO khän tuang tr dn den khá nãng không thu hOi duçrc dOng han. 

•
Tang, giam s6 du dr phOng ncr phãi thu khó dOi cn phãi trich 1p tai  ngày khOa s6 lap Báo cáo tâi chinh hop nht 
gitra niên d6 duçrc ghi nhan vào chi phi quàn 1' doanh nghip. 

6. Nguyen tc ghi nhn hang On kho 

1 Hang tn kho ducrc xác djnh trên co sir giá thp han giira giá gc và giá tij thu&n có the thrc hin ducrc. Giá 

U gOc hang On kho bao gOm chi phi mua, chi phi che biên và các chi phi lien quan trirc tiêp khác phát sinh (nêu 
co) dê Co duqc hang tOn kho 0 da diem và trang thai hin tai. 

Hang tn kho dtrcrc xác djnh trên co sir giá thp han gifta giá gc và giá tri thun co the thi,rc hin ducrc. Giá 
gôc hang ton kho bao gôm chi phi mua và các chi phi lien quan tnic tiêp khác phat sinh (neu co) de có ducrc 
hang ton kho 0 dja diem và trang thai hin tai. 

U 
N 14 

U 



Tài san co^ dinh hru hInh di.rçic ghi nh.n theo nguyen giá, ducrc phãn ánh trên Bang can dôi kê toán hgp nhât 
gifla niên Q theo các chi tiêu nguyen giá, hao mOn lily ke và giá tri cOn 'al. 

Vic ghi nhan Tài san c6 dinh hu hInh và Khu hao tài san c6 dinh thirc hin theo Chun mirc ke toán Vit 
Nam so 03 

- Tai san cô dinh hfru hInh, Thông tu so 200/2014/TT-.BTC ngày 22/12/2014 cüa B6 Tài chInh 
huâng dan chê d6 kê toán doanh nghip, Thông tt.r so 45/2013/TT - BTC ngày 25 thang 4 nãm 2013 hu 
dn Che do quan ly, sir dung va tnch khau hao tai san co dinh, Thong tu so 147/2016/TT-BTC ng 
13/10/2016 ye sra dôi, bo sung mtsô diêu cüa Thông tu so 45/2013/TT—BTC vi Thông tt.r so 28/2017/TT\ 
BTC ngày 12/4/2017 ye sra dôi, bô sung mt so diêu cüa Thông tu so 45/2013/TT—BTC vi Thông tu scy- 
147/2016/TT-BTC cüa Bô Tài chInh. 

0/ 
Nguyen giá tâi san cô dinh hilu hmnh mua sam bao gorn giá mua (trir các khoàn chiêt khâu thuong mai  hoc gia/ 
giá), cáC khoàn thuê và các chi phi lien quan trrc tiêp den vic dua tài san vào trng thai sn sang sr dung. 

Nguyen giá tài san cô dnh do các nhà thu xay dirng bao gm giá trj cong tninh hoàn thành bàn giao, các chi 
phi lien quan trIC tiêp và 18 phi trirac ba. 

Nguyen giá tài san cô dinh hfru birth tir xây dng hoc tr che^ bao gm giá thành thrc tê  ciia tài san co^ dinh 
hfru hInh ti.1 xây dirng hoc tij chê và chi phi lap dt chay thr. 

Các chi phi phát sinh sau ghi nhn ban du TSCD hthi hInh duçvc ghi tang nguyen giá cüa tài san khi các eli 
phi nay chãc chãn lam tang lçii ich kinh tê trong tirong lai. Các chi phi phát sinh không thoâ man thrçrc di 
kin trên duçrc Cong ty ghi nhn vào chi phi san xuât kinh doanh trong lc-s'.

I 
* \KE 

Cong ty áp dung phuong pháp khu hao dithng thing di vai tài san cO dinh hüu hInh. K toán TSCD hthi 
hInh duçrc phan loai theo nhóm tai san cO cüng tinh chat và miic dich sr dung trong boat dng san xuât kinh 
doanh cüa COng ty gOm: 

Loi tài sin co"  dinh ThOi gian khu hao <nàm> 

Nba cira vat kin true 06-20 

a 
CONG TV TNHH MTV APATIT VIT NAM BAO CÁO TA! CHINH HQP NilAT GICYA N1EN DO 

Da chi: Dai 16 Trn Htrng D?o, t6 19, Phithng B&c Ciring, Cho k' ho at dng tit ngày 01/01/2021 

N thành ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai dn ngày 301612021 

N 
BAN THUYET M!NH BAO CÁO TA! CH!NH HUP NHAT GItrA NIEN DO (tie-p'  theo) 

N (C'ác thuyt minh nay là mt b6 phn hcip thành và cn thr9c dc dng thai vai Báo cáo tài chmnh hcrp nht giCra nién d6 kern theo) 

Giá trj thu&n Co th8 thi,rc hin dircc là giá ban uâc tinh cüa hang tn kho trong kS' san xut, kinh doanh bInh 

N thirrng trir chi phi uâc tinh âê hoàn thành và chi phi uâc tinh can thiêt cho vic tiêu thu chüng. 

N Giá tri hang tn kho dirçrc tinh theo phirong pháp bInh quân gia quy&n và dugc hach  toán theo phuong pháp 
ké khai thithng xuyên. 

Tai ngày 30/6/2021, Cong ty không có hang tin kho cn trIch lap di,r phOng giàm giá. 

7. Nguyen tàc ke toán vA phirong pháp khau hao TSCD 

7.1. Nguyen tcghi nhin vàphwo'ngpháp khu hao TSCD hfru hInh 

II 
I' 
I' 
N 
N 
A 

N 
fl 

N 
N 
N 
N 

a 
U 
a 
a 

Phirangtin van tai 06-10 

N
Thitbj dung ciquan1' 06-10 

Tài san co^ dinh khác 07-12 

a Các khoãn lãi, l o^ phát sinh khi thanh li', bàn tâi san ia chênh 1ch giia thu nhp tr thanh l' và giá trj cOn lai cOa tãi 

a san vi &rqc ghi nhn vào báo cáo kêt qua boat dng kinh doanh hgp nhât giUa niên d. 

a 
N 15 

N 
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a 
a CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM BAO CÁO TM CHIN!! HVP  NHAT CICJA MIEN DO 

Dia chi: DO lô Trn Hung Do, t6 19, Phi.rông Bc Ci.thng, Cho k' hogt d3ng tfr ngày 01/01/2021 

U thành ph04  Lao Cai, tinh Lao Cai 7n ngây 301612021 

Mu so B 09a - DN/HN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH HP NHAT GicrA NIEN IX) (tiêp theo) 

a (Các thuyt minh nay là mit b6 phn hQp thành và cn ditçic dQc dng th&i v&i Btho cáo tài chInh hp'p nhá't ghta nién ç5 kern theo,) 

U 7.2 Nguyen tic ghi nhçmn vàphwongpháp khu hao TSCD vô hinh 

• Tài san co^ djnh vô hinh dugc ghi nhn theo nguyen giá, &rcc phãn ánh trên Bang can di ke^ toán hcip nht giüa 
niên do theo các chi tiêu nguyen giá, hao mon lUy kê và giá tri cOn iai. 

U Nam so 04 - Tài san cô djnh vô hinh, Thông tu so 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cüa Bô Tài chInh 
Vic ghi nhn Tài san co^ d jnh vô hinh va KE.0 hao tài san c0̂djnh thrc hin theo Chun mrc ká toán V* 

hithng dan chê do kê toán doanh nghip, Thông tix so 45/2013/TT - BTC ngây 25 tháng 4 nãm 2013 hithng 
U 

 
dawn Chê do quân l', sr ding và trich khâu hao tài san cô djnh, Thông ttx so 147/2016/TT-BTC ngày 
13/10/2016 ye si:ra dôi, bô sung mot so diêu ciia Thông tu so 45/2013/TT-BTC và Thông Pr s6 28/2017/TT- 

U BTC ngày 12/4/2017 ye si:ra dOi, ho sung mot sO diêu ciia Thông Pr so 45/2013/TT-BTC và Thông Pr so 
147/2016/TT-BTC cña Bô Tài chInh. 

Nguyen giá tài san c6 dinh vô hinh bao gm toàn b6 các chi phi ma Cong ty phai bô ra de^ Co &rgc tai san c 

•
djnh tinh den thi diem dua tài san do vào trng thai sn sang sr dung. Chi phi lien quan den tài san cô dnh 
vô hinh phát sinh sau khi ghi nhn ban dâu dugc ghi nhn là chi phi san xuât, kinh doanh trong k$' trCr khi các 

N chi phi nay gãn lien vi mot tài san cô djnh vô hinh Cu the và lam tang li ich kinh tê tü các tài san nay. 

a Khi tài san co^ djnh vô hinh duqc ban hay thanh 1', nguyen giá và giá tn hao mOn lily k& duc xOa s o^ và lãi, 105  
phát sinh do thanh l' duc ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong ks'. 

N Tài san c o^ djnh vO hinh cüa Cong ty bao gm: Quyn sü dung dt Va phn mm may tinh 

a Chwo'ng trInhphEn mm 

a Chi phi lien quan dn các chuong trinh ph.n mm may tinh không phãi là mt b6 phn gn kt vói ph&n cüng 
có lien quan duçic von boa. Nguyen giá cila phân rnêm may tinh là toàn bo cac chi phi ma COng ty dà chi ra 

a tinh den thñ diem dua phân mêm vào sii dung. Phân mêm may tinh dugc khâu hao theo phuong pháp dung 
thãngtir03dên05nãm. 

N Quyn sü' dung dt 

a Quyn sr dmg dt là toàn bo các chi phi thrc t6 Cong ty dà chi ra có lien quan tnrc tip tói dt sir ding, bao 
gôm: tien chi ra dê có quyên sü di,xng dat, chi phi cho den bà, giài phóng mt bang, san lap mt bang, 18 phi 

U tru&c ba...  Quyen s1r dicing dat duqc khâu hao theo phirong pháp duOng thang trong thOi gian tü 7 dn 12 nãm. 

8. Nguyen tc ghi nhn chi phi xây dirng co bàn dO dang 

• Chi phi xây di,rng co bàn do dang cüa Ong ty là các chi phi du an khai thãc qu.ng  Apatit tai  các khai tri.rOng, 
chi phi xây dirng m& rng Nba may Tuyen khuBacNhac Son, cái t?o,  ma'rng nâng cap Tram bão duong 3 

• len cap trung dai  tu; bäi thai so 3 nhà may Tuyen Tang LoOng, và mt so cOng frnnh khác du?c ghi nhn theo 
giá gôc, can cO tren Hçp dong và Bien bàn nghim thu và chi phi sra chfra iOn tài san cô djnh ducc xác djnh 

• theo giá gOc, can cir tren Hop dOng và Bién bàn nghim thu. 

•
9. Nguyen tc ghi nhn và phân b go các khoãn chi phi trã truOc 

U
Chi phi trã trithc bao gcm cac chi phi thrc t8 dã phát sixth nhung có lien quan dn kt qua boat dng san xut 
kinh doanh cUa nhieu k' ke toán. Chi phi trã tnthc là các khoàn chi phi cOng Ci?  ding Cu dã xuât ding chO phân 

U
bO, chi phi 4n chuyen hang chi.ra xuàt khâu chua ghi nhn doanh thu, chi phi cap quyen và sir dung tài lieu 
khai thác khoáng san dã phát sinh chO phân bô, chi phi sra cha lOn tài san cô djnh, chi phi khai thác qung và 
càc khoãn chi phi tra tnrOc khac. 

COng cu, dung cu: Các cOng cu, dung cu dã dua vào sO dung duccc phân b6 vào chi phi theo phuong pháp 
• duOng thang trong thOi gian 03 

a 
•
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a 
U CONG TY TNHH MTV APATIT VItT NAM BAO CÁO TA! C'IH HVP  NilAT GICJA MEN DQ 

Dia chi: Dai lô Trn Hmg Dao, t6 19, Phtrmg Bc Ctthng, Cho k hoqt a'ç5ng tfr ngày 01/01/2021 

U thành ph 40 Lao Cai, tinh Lao Cai dn ngày 301612021 

Mu so B 09a - DN/HN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHtNH HP NHAT GIUA MEN DO (tie-p'  theo) 

I (tác thuyt minh nay là mt b phn hp thành và cn dtc Qc dng th&i vó'i Bdo cáo tài chInh hçp nhit gftra niên d6 kern theo) 

I Chi phi van  chuyn hang chtra xut khu chra ghi nhan doanh thu thrqc phân bO vào chi phi khi phát sinh 
doanh thu tiwng üng vri giá tri hang dã xuât bàn trong nãm. 

Chi phi cp quyn và sü ding tài lieu khai thác khoáng san duqc phân bO vào chi phi khi phát sinh san krcmg 
U tài nguyen khai thác trong nàm. 

U Các khoàn chi phi trá tnrâc khác là là các khoàn chi phi duçic vOn hóa duci hinh thrc các khoàn trà tnrc Va 

fl
dixçic phãn bO vào Báo cáo kêt qua hot dng kinh doanh, sir ding phtro'ng pháp du&ng thãng theo các quy 
dinh kê toán hiên hành. 

P1 10. Nguyen tc k toán các khoán nor phãi trã 

P1 
 

No phãi trà là các khoàn phái thanh toán cho nhà cung cp và các dOi tlrcmg khác. No phái trá bao gm cac 
khoãn phãi trã nguii bàn và phài trá khác. No phai trã không ghi nhan thâp horn nghia vi phâi thanh toán. 

N Vic phân loai các khoàn no phái trá dirgc thrc hin theo nguyen tAc sau: 

U - Phái trá ngui bàn gOm các khoàn phài trá mang tinh chit thrcmg mai  phát sinh tir giao dch mua hang 
háa, djch vi, tài san và ngtthi bàn là dcm vi dc Id p vài ngixôi mua. 

U - Phài trã khác gOm các khoàn phái trã không có tinh thtrong mai,  không lien quan dn giao djch mua, ban, 
cung cap hang hóa dch vi. 

Các khoán phai trá duçic theo dOi chi tit theo tfrng dOi tl.rcing và kS'  hn phâi trà. 

11. Nguyen täc ghi nhn vay 

'I Các khoàn vay dugc ghi nhan trén co s& các phiu thu, chiing tü ngân hang, các khe^ ithc và các hcp ding 

N vay. 

N Các khoàn vay, no thuê tài chinh ducc theo dôi theo trng d 05 tircYng, k han. 

N 12. Nguyen tc ghi nhn vi vOn hoá các khoãn chi phi di vay 

U Chi phi di vay bao gOm lãi tin vay và các chi phi khác phát sinh lien quan trirc tip dOn các khoán vay. 

N	
Chi phi di vay duçc ghi nhan vào chi phi san xuOt, kinh doanh trong k' khi phát sinh. 

13. Nguyen tc ghi nhn chi phi phãi trã 

Chi phi phái trâ cUa Cong ty bao gOm cac khoán trich tri.râc chi phi phài trã tiOn din, trich tnric chi phi lãi 
U vay và các chi phi phái tra khác là các khoãn chi phi thrc té dã phát sinh trong k' báo cáo nhixng chua Co hóa 

don hoac chua có dü ho scr, tài lieu ke toán, &rqc ghi nhan vào chi phi san xuât, kinh doanh trong kSi  báo cáo 
U nhung duqc tinh truàc vao chi phi san xuât, kinh doanh trong kS'  nay dê dam bào khi phát sinh chi phi không 

gay dt biên cho cho chi phi san xuât, kinh doanh. 

U 
U 
U

17 

U 

Vic trich trizc vào chi phi san xut, kinh doanh trong kS'  &rçvc tinh toán mt cach chat chê vá phái có b&ng 

U	 chrng hgp li', tin cay ye các khoàn chi phi phài trich trithc trong ks', dê dam bào so chi phi phái trà hch toán 
vào tài khoán nay phü hqp vài so chi phi thc tê phát sinh. 



CONG TY TNHH MTV APATIT VItT NAM BAO CÁO TA! cHIN!! HOP NHAT GIYA NN ix) 

Da chi: Dai 18 Trn Hung Dao,  t6 19, Phtring Bc Cithng, Cho k5' hoat ã'çng tit ngày 01/01/2021 

U thành ph Lao Cai, tinh Lao Cai den ngây 30/6/2021 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HP NHAT GIU'A NIEN DO 'tiêp theo) 

• (Các thuyt minh nay là mt b phn hp thành và cn ä'wc d'Qc dng th&i vá'i Báo cáo tài chInh hp nhtgiia niên d5 kern theo) 

1 14. Nguyen tc vi phtroiig pháp ghi nhan cãc khoàn thy phèng phãi trä 

N Các khoãn du phông dugc ghi nhan khi Cong ty có nghia vii no hin ti (nghia vii pháp l' hoc nghia vi lien 
dói) do kêt qua th mt slrr kiin dã xáy ra, vic thanh toán nghia vi no nay có the sê dn den sr giãm siit ye 

U nhüng lcii ich kinh té va giá trj cüa nghia vi no do Co the dtrcc uâc tinh mt cách dáng tin cay. 

• Nu ânh huiing cüa thai gian là trong yu, dir phOng sê ducic xác djnh b&ng cách chit khu s6 tin phái bó ra 
trong tuang lai de thanh toán nghia vii no vài t 16 chiêt khau tnthc thuê và phãn ánh nhng dánh giá th 

N trut1ng hiên tai ye giá trj thai gian cüa tiên và nhüng rüi ro cu the cüa khoàn no do. Khoãn tang len cüa s6 dr 
phOng do thai gian trOi qua dirge ghi than là chi phi tài chinh. 

Dr phOng phái trã cüa Cong ty bao gôm các khoàn trich tnrc phi cap quyên khai thác, phi hoàn nguyen rnôi 

a trung ttr vic khai thác khoáng san, qu dir phOng nii ro môi triràng, chi phi bôi thi.r&ng giài phóng mat  bang 
và các chi phi duy tu, sa ch&a iOn tài san co' dnh. 

Vic trich tnrâc chi phi phi cap quy&n khai thác dugc dirge ghi nhan can cO vào san lugng khai thác và phi 

M hoàn nguyen môi 'miOng tir vic khai thác khoáng san và qu dr phOng rüi ro môi tru&ng dugc can ci vào tth 
lugng khai thác hang nãm và don giá do UBND tinh Lao Cai quy djnh. Nêu chi phi cap quyên khai thác, phi 

rn hoàn nguyen môi tn.r&ng và qu' rüi ro môi trtthng thi,rc té nhô horn so dä trich thI phan chênh 1ch dirge hach 
toãn giãm chi phi. 

U Vic trich trithc chi phi süa cha, báo duOng tài san co^ djnh và chi phi bi thir&ng &iAi phOng mat  b&ng theo 

N
dinh ky dirac can cu vao ke hoach sira cha bao duOng tal san co drnh, ke hoach boi thuang giai phong mat 
bang. Néu chi phi srachüa, bào dirong tai san cô djnh, ke hoach bôi thuäng giãi phóng mat  bang thc tê cao 

I
han so dà trich thI phân chênh loch dirge hach  toán toàn b6 vào chi phi hoac phân bô dan vao chi phi trong 
ks'. Nêu chi phi süa ch&a, bão duOng tài san cô dnh và chi phi bOi thirng giài phong mat  bang thc tê nhO 

U
han so dã trich thi phân chênh lch dugc hach  toán giãm chi phi. 

15. Qu phát trin khoa h9c và cong ngh 

Qu phát trin khoa h9c và cong ngh8 dirge thành lap nh&m tao nguôn tài chinh du tu cho hoat dng khoa 
• h9c và cOng ngh8 cUa Cong ty nhu sau: 

•
- Cp kinh phi de^ thi,rc hiên các dê tài, dir an khoa hoc và cOng ngh. 

N - 

 

Ho trçl phát trin khoa hoc cOng ngh. 

Mic trich lap qu9 phát trin khoa hoc và cong ngh tam  trich bang 8,9% thu nhap tinh thu trong näm theo 
U	 diêu 1 to chi.rc và hoat dng cüa qu' va dirge hach  toán vão chi phi. 

16. Nguyen tc ghi nhan vn chü s& h&u 

I V,n gop cOa chit sO hun cüa Cong ty dugc ghi nhn theo s v 65 thi,rc t8 dã gop cüa chü sO h. 

• Lgi nhuan sau thue chua phãn phôi là so Iii tir hot dng kinh doanh cüa doanh nghip sau khi trtr chi phi 
TNDN ciia n.m nay và các khoãn diêu chinh do áp ding hôi to thay dôi chinh sách kê toán và diêu chinh hôi to sai 

• sOt trong yêu cUa các näm 

• Lgi nhuan sau thug chua phan phi dirge phân phi theo các quy dnh ti Ngh.j djnh 91/2015/ND-CP ngày 
13/10/2015 ye dâu tu von Nba nuOc vào doanh nghip và quãn 1', sr ding yôn, tài san tai  doanh nghiêp và dugc s1ra 

• dôi theo Nghi quyet so 32/2018/ND-CP ngày 8/3/2018 sau khi Tap  doãn Hóa chat Vit Nam phê duyt và Thông ur 
so 219/2015/1T-BTC ngay 31/12/2015 ca B6 Tai chinh. 

U 

U 
•
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Mau so B 09a - DN/HN 



a 
CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM BAOCAOTA HOP N1IATGIL!ANIENDQ 

Dia chi: Di 16 Tr&n Hung Do, tô  19, Phiriing Bc Cuôrig, Cho k' hogt d3ng tit ngày 01/01/2021 

• thành ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai dn ngày 301612021  

Mau sBO9a—DN/HN 

BAN THUYET MINH BAO cAo TA! CH!NH !1P NHAT GIA NIEN DO (tie-p' theo) 

I (Các thuyt minh nay là mt b6 phn hp thành và cn thrcic dpc dng th&i v&i Bdo cáo tài chmnh hçxp nhtgiz.ra nién d6 kern theo) 

VI 17. Nguyen tAc vi phtrong pháp ghi nhn doanh thu, thu nhp khac 

I Doanh thu cüa Cong ty bao gôrn doanh thu bàn các thành phãm qung, phân bón, cao lath, phôt pho yang và doanh 
thu cung cap dich vii vn chuyên hang bàn, doanh thu khác là doanh thu bàn phê 1iu, và doanh thu hot dng tài 

U chInh bao gôm doanh thu tü lãi tiên gri ngân hang. 

• Doanh thu ban hang hóa 

IN Doanh thu ban hang hóa dirge ghi nhn khi dng thii thOa man tt cã näm (5) diu kin sau: 

U Cong ty dã chuyên giao phân 1&n rüi ro và Igi ich gàn lien vOi quyên sä hüu san phâm hoc hang bOa 
cho ngui mua; 

• COng ty không con nm giü quyn quail 1' hang hóa nhir ngithi sO htru hang boa hoc quyn kim soát 
hànghóa; 

Doanh thu dirçc xác djnh tuccng di ch&c chin. Khi hgp dng qui djnh ngi.rOi mua dirge quyn trã 1i 

•	
san phâm, hang boa, dã mua theo nhfrng diêu kin ci,i the, doanh thu chi &rgc ghi nhan khi nhüng diêu 
kin cu the do không cOn On tai  và ngithi mua không dirge quyên trã lai  san phãm, hang boa (tn 

•
truOng hgp khách hang có quyên trâ 1i hang hóa duOi hInh thirc dOi 'ai  dê lay hang hóa, dich  vi,i khác); 

Cong ty dã thu dirge hoc sê thu diigc igi Ich kinh tê  th giao dich bàn hang; và 

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

Doanh thu cung cip dich vu 

• Doanh thu cüa giao dich v& cung cp dich vi dirge ghi nhn khi kt qua cüa giao dich do dirge xác djnh mt 

a cách dáng tin cay. Tru&ng harp giao dich ye cung cap dich vu lien quan den nhiêu kS'  thi doanh thu dirge ghi 
nhn trong k' theo ket qua phan Cong vic dã hoàn thành ti ngày1p Báo cáo tài chInh cüa k' do. Kêt qua 
cüa giao dich cung cap dich vi,i dirge xác djnh khi thOa man tat ca bon (4) diêu kin sau: a £4 Doanh thu duçic xac dnh tuong doi chac chan. Khi hçip dong qui dnh nguai mua duccc quyen tra li 

• 

 

dich vi dä mua theo nbUng diêu kin cu the, doanh thu chi dirgc ghi nhn khi nhUng diêu kin cu 
do không cOn ton tai  và nguOi mua không dirgc quyên trã 1i dich vii dà cung cap; 

I Co khã näng thu dirge lçii Ieh kinh te tr giao dich cung cp dich vii dO; 

•	 Xác dinh ducic phAn cong vic dã hoàn thành tai ngày khOa so 1p Báo cáo tài chInh hgp nht gifta niên 
do; và 

•
- Xác djnh dirge chi phi phát sinh cho giao dich và chi phi de^ hoàn thành giao dich cung cp dich vu do. 

• Doanh thu tin 

I	 Tin lãi dirge ghi nhn trên ca sO dn tIch, dirge xác djnh trên s6 du các tài khoán tin gri và läi suit thuc t 
trngk. 

I 
I

18. Nguyen tc và phtrong pháp ghi nhn chi phi tài chInh 

Chi phi tài chInh dirge ghi nhn trong Báo cáo kêt qua hot dng kinh doanh hop nhat giaa niên Q là tOng chi 

U phi tãi chinh phát sinh trong ks', khOng bü trr vOi doanh thu hot dng tài chInh, bao gOm chi phi lãi vay, lãi Va 

a
lô chênh 1ch t' giá Va dir phOng tOn that dâu tu vào don vi khác. 

U 
U 
I 19 
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"I 
CONG TV TNHH MTV APATIT VIT NAM 
Dia chi: Di Lo Trn Hung Dao, t& 19, Phithng Bc Cithng, 
thành ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai 

BAO CÁO TA! CHfNH HP NHAT GIOA MEN DO 
Cho k hogt d3ng tf.r ngày 01/01/2021 

den ngày 301612021 

it Mh s0̂ B 09a - DN/HN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HP NHAT G1U'A NIEN DO tip theo) 
(Các thuyt minh nay la mt b phn hQp thành và can thtQc dQc a'ng th&i v&i Báo cáo tài chinh h nht gil.ra nién d Um theo) 

I' 
19. Các nghia vu thuex  

Thus Giá ti-i gia tang (GTGT) 

Cong ty áp d'çtng vic kê khai, tinh thue^ GTGT theo huó'ng dn cüa 1ut thud hin hãnh vâi müc thue sut thu 

•
GTGT 5% dêi viii sin phm qung ban trong nthc, doanh nuóc cong nghip, không chju thu8 dM vói các san 
phm phân bón, khoáng sin xut khu và 10% di v&i các dlch  vu, hang boa khác. 

• Thu thu nhpdoanh 

S Thug thu nhp doanh nghip th hin tng giá tn cUa s thug phãi trã hiên ti. 

• 

 

So thuá phái trá hin ti ducc tinh dra trên thu nhp chju thug trong näm. Thu nhp chu thue^ khác vci 1ci  nhufin 
thun duc trinh bay trên Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh vi thu nhâp chju thug không bao gm cac khoãn 
thu nhp hay chi phi tinh thug hoc duçic khu trr trong các näm khác (bao gm Ca i mang sang, nu co) va 
ngoài ra khOng bao gm các chi tiêu không chlu thug hoc không ducic khu trr. 

Thue^ thu nhp hoän lai dugc tinh trên các khoãn chênh 1ch giüa giá tij ghi s6 và ca sâ tinh thug thu nhp ciia 

I các khoãn muc tài sin hoc cong ng trên Báo cáo tái chInh hop nhAt giüa lien d6 và ducic ghi nhn vào Báo cáo 
tài chinh hcip nht gi1ta niên d. Thu thu nhâp hoãn 1i phái trã phái duoc ghi nhn cho tit cá các khoân chênh 

• 1ch giia giá tri ghi s6 và ca s& tinh thug thu nhp cña các khoán mic tài sin hoc cong nq trên báo cáo tài chInh 
cOn tài sin thu8 thu nhp hoàn 1i chi duqc ghi nhn khi chic ch&n có dü 1ci nhun tinh thug trong tucmg lai dé 

a khu trü các khoán chênh 1ch giüa giá trj ghi s6 và cci sâ tinh thud thu nhtp cia các khoán mic tái sin hoc 
cong ner trên Báo cáo tài chInh hop nht giüa niên d. 

Vic xác djnh thue^ thu nhp doanh nghip cüa COng ty can cir vào các quy djnh hin hành ve^ thu. Tuy nhiên, 
nhüng quy djnh nay thay di theo trng thii k' và vic xác djnh sau cüng ye thu thu nhp doanh nghip tuy 
thuc vào kát qua kim tra cOa ca quan thud CO thm quyn. 

Thukhác 

• Các 1oi thu, phi khác COng ty thuc hin kê khai vá np cho ca quan thue theo thing quy djnh hin hành cUa Nhá 
rnrcc. 

• V. Thong tin boill  sung cho cac khoan miic trinh bay trong Bang can o i ke toan hçrp nhat gura men dç 

1. Tin và các khoãn tirolig diro'ng tiên 

• 30/6/2021 01/01/2021 
VND VND 

Tin 97.656.287.463 33.338.162.496 

• Tin mat 2.913.594.455 3.755.532.502 

Tien gri ngân hang 94.742.693.008 29.582.629.994 

20 

Thue^thunhp hoãn 1i dugc xác djnh theo thu suit dir tInh sè áp diing cho nàm tài san dugc thu hM hay nç phãi 

I	 trá duccc thanh toán. Thue thu nhp hoãn 1i duçic ghi nhn vào Báo cáo k& qua boat dng kinh doanh hcp nht 
giiia nien d6 và chi ghi vao vn chñ s& htru khi khoãn thue^ do cO lien quan den các khoán mic duqc ghi thAng I váovnchüsOhtu. 

• Tài san thue thu nhp hoãn lai Va nq thug thu nhp hoàn lai phái trá duqc bü tr khi Cong ty cO quyn hqp pháp 
de^ bü trr giüa tài san thug thu nhp hin hành v&i thue^ thu nhp hin hành phãi np vã khi các tài san thue^ thu 

5 nhp hoàn lai và no thue^ thu nhtp hoãn lai  phãi trá lien quan tài thug thu nhp doanh nghip ducic quán 1 b&i 
cüng mt Ca quan thue và COng ty cO dr dnh thanh toán thus thu nhp hin hành trên ca sâ thun. 



Dorn vj tinh: VND 
30/6/2021 01/01/2021 

Giã trj Dr phOng Giá trj Dr phbng 

37.073.364.010 59.383 .884.78 1 
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CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM BAO CÁO TA! CHfNH HOP  NHAT GIA NIEN DQ 
Dia chi: Dai  Lo Tr&n Hung Dao, tô  19, Phu&ng Bak Curng, Cho k hoot  ct5ng tit ngày 01/01/2021 

thành ph 05  Lao Cai, tinh Lao Cai den ngày 301612021 

Man so B 09a - DN/HN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HOP NHAT GffJA NIEN DO ('tip theo) 

(Các thuyt minh nay là mt b6 phn ho p thành vâ cn thrc dQc dng thai vai Baa cáo tài chinh hp nht giira niên d6 kern theo) 

Các khoãn tu'ung diro'ng tin (*) 250.000.000.000 290.000.000.000 

Cong 347.656.287.463 323.338.162.496 

(*) Các khoàn ttrang thrcmg tiên là các khoãn tin gri có k' han  không qua 3 thing, lãi suât tü 3%/näm den 
3 ,2%/näm. 

2. Các khoãn du fir tài chinh 
2.1 Du tir ium gilt ttên ngày ttáo han 

Dan vi tinh: VND 

30/6/2021 01/01/2021 
Giá gtc Giá tri ghi s Giá gc Giá tri ghi sii 

   

a) Ngnhçin 860.000.000.000 860.000.000.000 654.000.000.000 654.000.000.000 

Tien gi1i co k' han  (i) 860.000.000.000 860.000.000.000 654.000.000.000 654.000.000.000 

b) Dàihan 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 

Tiên gui có kS'  han (ii) 2.000.000.000 2,000,000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 

Cong 862.000.000.000 862.000.000.000 656.000.000.000 656.000.000.000 

(i) Là khoãn tin gui có k' han  trên 3 thing dn 12 thing tai  các Ngan hang vói mirc lãi suit tr 3,5% /nãm dn 
6,2%/nãm. 

(ii) Là khoàn tin gui có kS'  han 18 thing tai  Ngân hang TMCP Sài GOn - Ha NOi - Chi nhánh Lao Cai vâi mirc lãi 
suât 5,3%/näm 

b) Các khoãn du tir tài chInh dài han 
Du twgóp von vào 1rn vi khác Dan vi tinh: VND 

30/6/2021 01/01/2021 
Giá gc Dr phbng Giá gc Dr phOng 

  

Th9 

COng ty CP DAP s 2 - 90.000.000.000 (90.000.000.000) 90.000.000.000 (90.000.000.000) 
Vinachem 

Cong  ty  CP Truic thôn 121.522.242 12 1.522.242 

90.000.000.000 

5.250.000.000  

Cong ty CP Dng Ti Phui 90.000.000.000 (45.263.278.434) 

Cong ty CP Hop kim sat PhU 5.250.000.000 (5.250.000.000) 

(28.881.940.481) 

(5.250.000.000) 

Cong (*) 185.371.522.242 (124.131.940.481) 185.371.522.242 (140.513.278.434) 

 

(*) Các khoãn dAu tir nay khOng xác djnh dirccc giá trj hçp 1' do không có giá giao djch. 

3. Phãi thu cüa khách hang 

a) Ngn han 
COng ty CP Supe pht phát 
và Hóa chAt Lam Thao 



12.018.037.489 22.865.528.260 

  

30/6/2021 

Dorn vi tinh: VND 

01/01/2021  

Giá trj Diy phông Giá tri Dir phOng 

CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM 
Dia chi: Di Lo Trn Hung Dao, tt 19, PhLthng Bc Cu&ng, 
thành ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai 

BAO CÁO TAI CHINH HP NHAT G1UA NIEN DO 

Cho 4 hoct ctông tir ngày 01/01/2021 
den ngày 30/6/2021 

Mh S6 B 09a - DNIHN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT GIU'A NIEN DO (tip theo) 
(Các thuyt minh nay là mt b6 phn hp thânh vâ cn thrçyc d'pc a'ng th&i v&i Báo cáo tài chinh hcip nht gilta niên c5 kern theo) 

Cong ty CP DAP 
VINACHEM 

Cong ty CP DAP s6 
VINACHEM 

Cong ty TNHH MTV 

Thirang mai HUng Vit 

Kunming Taijin Commercial 
and Trade Co., Ltd 
COng ty CP DOng Nam A 
Lao Cai 

Cie di tuçYng khác 

48.453.903.360 

39.864.583.000 

11,140,396.430 

42.910.991.861 

310.358.739.905  

(245.666.606.646) 

(28.237.558.038) 

(10.584.516.110) 

(20.537.079.675) 

(51.484.873.690)  

56.865.453.937 

315.957.347.726 

40.573.999.000 

11.140.396.430 

41.074.159.349 

263.584.219.734  

(245.666.606.646) 

(24.117.211.825) 

(11.140.396.430) 

(20.537.079.675) 

(53.809.168.469) 

2- 323.589.815.594 

Cong 813.391.794.160 (356.510.634.159) 788.579.460.957  (355.270.463.045) 

b) Phái thu cáa khách hang là các ben lien quan: Chi tit trInh bay tai  thuy& minh s6 VIII.2 

4. Trã truc cho ngubi ban 

30/6/2021 01/01/2021 

VND VND 

Ngn hin 
Cong ty CF Thuong mai và Du tt.r xây dung Tam Nguyen 

COng ty CP Tu vn du tu và Xây dung MO 

Trung tam phát trin qu5 daft thành pho^ Lao Cai 

Cong ty C? DAu tu xây dirng và Djch vi,i thucmg mai  Nam Sn 

Các di ti.rçrng trâ trwc khác 

12.144.000.000 .1 

1.788.748.071 2.131.974.071 

1.982.284.107 2.148.883.960 

1.321.930.400 

8.247.005.311 5.118.739.829 

Cong 

5. Phãi thu khác 

a) Ngn hin 

Tam img 

K qu5 bâo lãnh ve^ np phi 

si'r dung tài 1iu khai tnthng 

18 cho Tong citc Dia chAt va 

Khoáng san Vit Nam 

Khoãn k qu5' khác 
Lãi dir thu tin gri có k' han 

Thu e^ TNCN phai thu 

Phãi thu BHXH, BHYT, 
BHTN cUa nguäi lao dng 

Phài thu ve^ khoãn 16 trong 
giai doan c6 phAn boa (i) 

Các d6i tucmg We  

51.794.646.070 

3.296.913.137 

1.000.000.000 

2.149.397.000 
7.349.802.743 

3.497.907.945 

8.059.739.311 

18.190.150.353 

8.250.735.581  

- 38.664.040.449 

1.239.111.474 

1.000.000.000 

1.321.932.000 
7.716.601.374 

- 1.039.863.459 

- 4.122.581.789 

18.190.150.353 

4.033.800.000 

22 



thu hoi thu hoi 

25 7.413.614.435 11.747.007.789 257.413.614.435 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 11.627.024.963 40.573.999.000 16.456.787.175 

10.584.516.110 11.140.396.430 

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 7.85 7.820. 090 

408.314.448.460 51.803.814.301 416.318.630.449 61.048.167.404 

Don vi tinh: VND 
30/6/2021 01/01/2021 

Giá gic Dij phOng Giágc DrphOng 

CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM 
Da chi: Dai Lo Tr&n Himg Dao, t6'  19, Phu&ng Bc Cu&ng, 
thành ph 05  Lao Cai, tinh Lao Cai 

BAO cAo TA! CHINH HP NHAT GIUA MEN DO 
Cho /ç) hogt d5ng tic ngày 01/01/2021 

den ngày 301612021 

MAu s B 09a - DN/HN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HOP NHAT GIUA NIEN DO (tiêp theo) 
(Các thuyt minh nay là mç5t bçi ph4n hop thành và ccn thtcrc dc &ng th&i v&i Báo cáo tài chinh hp nht gilta niên dd kern theo) 

b) Dài hin 
K' qu5 cãi tao,  phi,ic hi môi 
trithng (ii) 

K' qu5' khác  

42.018.161.742 
41.943.651.408 

74.510.334  

36.328.313.100 
36.253.802.766 

74.5 10.334 

Cong 93.812.807.812 74.992.353.549 

(i) Theo Quy& djnh s 65  250/QD-}-ICVN ngày 29/7/2019 cüa Hi dng thành viên TAP doàn Hóa chit Vit Nam v 
vic phê duyt quyt toán C6 phn hóa Cong ty CP Khoáng san - Hóa cht Phi Th9; Nghj quyt s6 223/NQ - 
HDTV ngày 30/10/2019 cüa Hi dng thành viên Cong ty TNHH Apatit Vit Nam và Nghi quyt cüa Dai  hi 
dng c6 dông bt thuimg nãm 2019 s6 08/NQ-DHDCD ngày 27/12/2019, Cong ty thirc hin theo döi trén khoân 
ng phãi thu khác 10̂ 18.190.150.353 dng dê tip tvc xu 1 khoãn 1 nay. 

(ii) Khoãn k' qu5' cãi tao  phiic hM môi trithng nôp v8 Qu bão ve môi ththng tinh Lao Cai, lien quan dn chi phi 
hoàn nguyen môi tru&ng (hay chi phi cãi tao, ph%ic hi môi trithng) các mô phâi xây dimg phuong an hoãn 
nguyen. Hin tai,  Ong ty dang tin hành nghiên cüu, xãy drng chi phi hoàn nguyen phü hçp vOi thc t8 cãc chi 
phi dx kin phát sinh khi dóng các mO. 

6. Nqxãu Dun vi tinh: VND 
30/6/2021 01/01/2021 

  

Tong giá trj các khoán phai 
thu, cho vay qua han thanh 
toán hoc chua qua han 
nhi.rng khO có khâ nàng thu 
hi; 
COng ty CP DAP so 2 - 

Vinachem 

COng ty CP HOa chit Phic 
LOm 

COng ty CP Hung Dgi Vit 
COng ty Th'HH MTV 
Thircnig mai 1-11mg Vit 

Kunming TaUin 
Commercial and Tracde 
Co.Ltd 
COng ty CP DOng Nam A 
Lao Cai 
CácdOi tupngkhác 

Cng 

7. Hang ton kho 

Hang mua di dtrâng 

Nguyen 1iu, vt 1iu 

Giá gc GU trj có the 

17.072.558.549 

165.089.828.183 

23 

Giá gc Giá trj có thex  

12.781.356.267 

155.858.886.557 



23.954.059.922 

2.691.308.353 
3.10 1.588.755 

10.853.796.450 
1.361.013.352 
5.946.353.012 

44.048.482.279 

2.691.308.353 
3.10 1.588.755 

15 .554.527. 178 

16.826.720.318 
5.874.337.675 

2.657.168.670 722.163.670 

CONG TY TNHH MTV APATIT VIET NAM 
Dia chi: Di LO Tr.n Hung Dao, t8 19, Phtrmg Bc Cix&ng, 
thành ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai 

BAO CÁO TAL CHINE! HOP NHAT GIIYA NIEN DO 
Cho hoat dông  tit ngthy 01/01/2021 

dn ngày 301612021 

Mu s B 09a - DN/flIN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HOP NHAT GI[1'A NIEN DQ 'tiêp theo,) 
(Các thuyt minh nay là mt bO phn hp thành và cn thtc dQc dáng thai vói Báo cáo tái chInh hpp nht giia niên dç5 kern theo) 

Cong cu, ding cu 2.356.753.098 2.249.228.751 

Chi phi san xut kinh doanh 9.269.918.354 1.072.889.022 
d& dang 
Thành ph-am 26 1.827.277.964 465.379.557.387 

Hang bOa 54.722.100 - 850.100 

Hang gri ban 114.005.585 8.490.713.068 

Cong 455.785.063.833 645.833.481.152 

8. Tang, giãm tài sin co"  djnh vô hinb 

Khoãn muc 
Quyn sir 
dung dat 

Phan mm 
may tInh 

Dan vitinh:VND 
Tngcng 

Nguyen giá 

SO"  dir ngày 01/01/2021 
Mua trong k' 
So dir ngày 30/6/2021 

Giá trj hao mon luj k 

So dir ngày 01/01/2021 

Khâu hao trong k$' 

So dir ngày 30/6/2021 

Gid trj cOn Igi 

Ti ngày 01/01/2021 

Ti ngày 30/6/2021 

9. TM sin dO' dang did hn  

10.180.000.000 33.500.000 10.213.500.000 
120.000.000 120.000.000 

10.180.000.000 153.500.000 10.333.500.000 

8.123.865.766 21.462.824 8.145.328.590 

354.166.668 5.583.336 359.750.004 

8.478.032.434 27.046.160 8.505.078.594 

2.056.134.234 12.037.176 2.068.171.410 

1.701.967.566 126.453.840 1.828.421.406 

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

Xây dnzg co' bàn dô dang 

Cong trInh rnrc sach  Nba may tuyn Tang LoOng 
Di.r an xhy dirng ma rng Nhà may tuyn khu Bak Nhac San 
Di,r an khai thác qung Apatit tai  các khai trtr&ng 
Dir an cái tao,  ma rng, nâng cp tram bão dithng 3 len cp trung dai 
Các di,r an khãc 

Chi phi sfra chfra 1ón TSD 

Cong 26.611.228.592 44.770.645.949 
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CONG TY TNHH MTV APATIT V1T NAM BAO CÁO TM CH!NH IIQP NHAT GIUA MEN DQ 
Dia chi: Dai 0 Trân Hung Dao, t6 19, Phurng Bac Cuing, thânh ph 6  Lao Cai, tlnh Lao Cai Cho kj) hogt d$ng tfr ngày 01/01/2021 den ngày 30/6/2021 

Mu so^ B 09a -DNIHN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH H(JP NHAT GIOA MEN Do (tip theo) 
(Các thuyt minh nay là mc5t b5 phan hop thành và can dwcrc c19C ding th&i vái No cáo tài chInh hç,p A&giia nién d6 kern theo) 

10. Tang, gilm tài san có djnh hilu hmnk 

Dun vi tInh: VND 
Chi tiêu Nhà cia, vt May móc, thit bj 1'htro'ng tiii vn tãi Thit bi,  ding cu Cong 

kin tric auãn lv 
Nguyen gil 
So dir ngày 01/01/2021 
Mua trong kr 

So dir ngày 30/6/2021 

Giá irj hao mon Iiij k 

S6 dir ngày 01/01/2021 
KMu hao trong k' 
S40 dir ngày 30/6/2021 

GM irj cOn It7i 
Ti ngày 01/01/2021 

Tal ngày 30/6/2021  

1.037.817.388.544 
24.268.232.857 

1.062.085.621.401 

839.425.565.109 
20.500.164.360 

859.925.729.469 

198.391.823.435 

202.159.891.932  

807.045.090.280 
672.501.097 

807.717.591.377 

658.950.598.295 
16.319.997.527 

675.270.595.822 

148.094.491.985 

132.446.995.555  

729.464.158.923 
26.486.363.636 

755.950.522.559 

596.203.320.269 
28.545.031.912 

624.748.352.181 

133.260.838.654 

131.202.170378  

275.231.818 2.574.601.869.565 
51.427.097.590 

275.231.818 2.626.028.967.155 

275.231.818 2.094.854.715.491 

65.365.193.799 
275.231.818 2.160.219.909.290 

479.747.154.074 

- 465.809.057.865 

- Nguyen giá TSCD dä khAu hao ht nhung van con si'r thing ti ngày 30/6/2021: 1.541.752.581.780 VND (ti ngày 31/12/2020: 1.522.102.279.406 VND) 

- Giá trj cOn li cüa TSCD hüu hinh dã dOng 40 the^ chap, cm co'  dam báo các kholn vay tai  ngày 30/6/2021: 72.935.965.792 VND (ti ngày 31/12/2020: 
72.935.965.792 VND) 
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CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM 
Dia chi: Di LO Trn Hung Dao,  t6 19, Phu&ng Bàc Cuèng, 
thành ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai 

BAO CÁO TA! CHINH HçP NHAT GItJ'A NIEN DO 
Cho Ic)) hoat d3ng tit ngày 01/01/2021 

den ngày 301612021 

Mu sA B 09a - DNIHN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HOP NHAT GIU'A NIEN DO ('tip theo) 
(Các thuyet minh nay là mt b phn hp thành và cn ditc dQc dáng th&i vói Báo cáo tài chInh hQp nht gifta niên d6 kern theo 

11. Chi phi trã trtr&c 
30/6/2021 01/01/2021 

VND VND 

a) Ngtn hn 

Chi phi cong cu, dung Cu cia xut dung ch& phân bô 

Chi phi khai thác qung khai tnr&ng 26 trã tnthc 

Các khoãn chi phi trã truOc khác 

b) Dàihan 

Chi phi vn chuyn hang chi phân b 
Chi phi cp quy&n và sr dung tài 1iu khai thác khoáng san chu phân 
b6 

Chi phi khoan n ô  min chua bc xüc vn chuyn 

Chi phi süa chia TSCD 

Phi phi thu khai thác qung 
Các khoân chi phi trã tmc khác  

5.394.455.677 

4.169.715.171 

1.224.740.506 

195.447.258.847 

3.4 14.3 88.986 

189.468.220.885 

2.3 12.3 79.960 

188.567.500 

63.701.516  

1.349.128.317 

86.005.000 

1.263.123.317 

183.39 7. 758.812 

12.703.784.306 

163.712.050.924 

4.869.132.047 

1.669.199.790 

216.067.500 
227.524.245 

Cong 200.841.714.524 184.746.887.129 

  

12. Phãi trã ngu'Oi ban 

30/6/2021 
Don vi tinh: VND 

01/01/2021 

Giá gc So cO khã nàng 
trã nq 

Giágc So co kha nang 
tn n(y 

Nn hgn 
Cong ty CP Thuang mai  vi 
Tu vn cOng ngh8 Minh Anh 

Cong ty CP Cong nghip Au 
Vit 

COng ty CP Thuong mai Dii 
Nguyen 

COng ty CP Thi.rcing mai và 
Dâu tu xây dung Tam 
Nguyen 

Cong ty TNHH MTV Ca khI 
due Di Hiêp 

Các di tuclng khác 

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 11.612.908.750 

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 

228.186.080.431 228.186.080.431 205.641.292.763 205.641.292.763 

Cong 267.186.422.614 267.186.422.614 243.774.542.138 243.774.542.138 

b) Phdi trá ngu'ô'i ban là các Mn lien quan: Chi tit trInh bay ti thuyêt minh sO VIII.2 
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CONG TY TNHH MTV APATIT VIET NAM 
Dia chi: Dai Lo Trn Wing Dao,  th 19, Phu&ng Bc Cu&ng, 
thành ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai 

BAO CÁO TAI CHINH HçJP NHAT G1tJA MEN DQ 
Cho k) hoat dng tft ngdy 01/01/2021 

dê'n ngày 301612021  

Mau sô B 09a - DN/HN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HOP NHAT GICJ'A NIEN DO ('tip theo) 
('Các thuyet minh nay là mt bphdn  ho p thành vth cn thtc dQC dng thai vol Báo cáo thi chinh hQp nht giüv Win d5 kern theo,) 

13. Ngtrôi mua trã tin truc 
30/6/2021 

VND 
01/01/2021 

VND 

Ngán hzn 
Cong ty TNHH Unifertz & Resources Company Limited 
Các di ttrçmg khác 

Cong 

14. Thue và các khoãn phãi np Nhà niroc  

- 19.646.668.850 

109.064.379 179.154.354 

109.064.379 19.825.823.204 

01/01/2021 So phãi np 
trong kT 

Dan vi tInh: VND 
S1 dã thyc np 30/6/2021 

trong k 
a) Phãin5p 

Thu GTGT 

Thud xut, nhâp khAu 

Thud thu nh.p doanh nghip 

ThuE thu nhp cá nhan 

Thu e^ tài nguyen 

Thus nhà dat, tin thuê dt 

Các loai thud khác 

Các khoãn phi, 18 phi và các 
khoân phãi np khác  

2.037.785.232 

25.622.787.051 

927.427,726 

9.367.740.034 

15.145.587.520 

5.587.127.238  

17.08 1.020.418 

28.451.448.735 

26.693.288.0 14 

3.841.804.110  

84.012.981.615 

5.058.915.952 

22.000.000 
44.999.746.273  

18.041.768.392 1.077.037.258 

28.451.448.735 

32.915.211.950 19.400.863.115 

4.654.068.820 115.163.016 

77.705.659.776 15.675.061.873 

13.552.942.765 6.651.560.707 

22.000.000 

48.602.590.455 1.984.283.056 

Cong 58.688.454.801 210.161.205.117  223.945.690.893 44.903.969.025 

b) Pháithu 

Thu e-  GTGT 

Thud GTGT hang nhp khu 

Thue^ thu nhp cá nhân 
Các kboàn phi, 18 phi và các 
khoán phãi nôp khác 

5.104.857 

1.265236.561 
2.835.567 

11.522.716.438 

2.346.709.682 
2.741.899.978 

11.517.611.581 

2.750.038.662 
4.45 1.294. 155 

22.556.116.055 

1.668.565.541 
1.7 12.229.744 

22.556.116.055 

Cong 1.273.1 76.985 16.611.326.098 18.718.944.398 25.936.911.340 
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CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM BAO CÁO TA! CHINH HP NHAT GICJA NIEN DQ 
Dia chi: Dai  Lo Trn Hung Do, t6 19, Phu&ng BAc Cuông, thành phó Lao Cai, tinh Lao Cai Cho 4 hoot d5ng tfr ngây 01/01/2021 ã'n ngây 30/6/2021 

Mu s B 09a - DN/HN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HP NHAT GIiYA NIEN DQ (tiê'p theo) 
(Các thuyt minh nay là mt bo ph2n hç, thành và ctn di-çyc dQc ding th&i vói Báo cáo tat chInh hQp nhct gila niên do kern thea) 

15. Vay và nqr thuê tài chmnh 

30/6/2021 

Dan vi tmnh: VND 

Trongkr 01/01/2021 

   

Giá trj S6 có khã nàng 
trã nq 

Tang Giãm Cia tij S6 có kha näng 
trã nq 

    

a) Ngán hp 
Vay ngän han 
Ngân hang TMCP Quin di Vit Nam - CN 
Lao Cai 

Ngân hang TMCP Cong thuang Vit Nam - 
CN Lao Cai (1) 

Ngân hang TMCP Ngoai thuang Vit Nam - 
CN Lao Cai (2) 

25.534.768.861 

3.424.420.704 

8.840.162.216 8.840.162.216 

25.534.768.861 74.792.922.440 111.351.884.641 62.093.731.062 62.093.731.062 

3.424.420.704 33.466.235.784 50.115.291.635 20.073.476.555 20.073.476.555 

Cong 28.959.189.565 28.959.189.565 117.099.320.440 170.307.338.492 82.167.207.617 82.167.207.617 

c) Thuyêt minh thông tin cdc khodn vay 

(1) Khoàn vay Ngân hang TMCP Cong thuang Vit Nam - CN Lao Cai theo Hçcp dng cho vay han  mIrc sô 01/2019-HDVHM/NHCT180-PPV ngày 28/6/2019 viii 
Cong ty CP PhOt pho yang Lao Cai vvi han  mic vay là 100 t3 dng, lãi sut vay duçc ghi trOn trng giy nhn nq và có giá trj U tir thri dim giái ngân. Th?ri gian cho 
vay cia timg khoãn nq duqc ghi trOn giy nhn nq nhung ti da không qua 04 thing. Mac  dich vay sr dang vn liru dng phc vi sin xut kinh doanh. Các hInh thirc 
bão dam tiên vay thee Hcrp dOng tht cMp tài sin s 05  01/201 1/PPV/HDTC k' ngày 15/10/2011, hçrp dng the^ cMp quyn tài sin so^ 0 1/2017/PPV/HDTC k ngày 
14/6/2017, hcip dông the chap hang hOa s 02/2017/PPVIHDTC k ngày 14/6/2017, hcrp ding W chp tài sin gn tin vci dt s6'  01/2020/11DBD1NHCT180-PPV ngày 
28/02/2020. 

(2) Khoân vay Ngân hang TMCP Ngoi thuang Vit Nam - CN Lao Cai theo Hcp do" ng cho vay han  miIc s6 20KHIDN-DB 1 P/NHHM 800 ngày 23/6/2020 vri Cong ty 
CP Ph& pho yang Lao Cal vOi han  mcrc vay là 20 tS'  dng. Thai han  duy trI han mire vay tir 23/6/2020 dn 23/6/2021. Th?ri han  vay ti da không qua 4 thing 0 tr ngày 
tip theo cüa ngày giãi ngân vn vay vi duçic ghi trén tirng Giy nhn nq. Lãi suit vay ducic ghi trén tüng giy nhn nq và cO giá trj k6 tir th?yi dim giái ngan. Mac  dich 
vay tãi trçr các nhu câu tin di.mg ngn han hcrp pháp, hcrp li', hcip 1 phuc vi,' hot dng san xuAt kinh doanh theo phuang an si ding von vay cCa khách hang nlumg 
khOng bao gôm nhu can ngãn han  phac vi cho các hot dng du tu tài sin co^ djnh. Khoãn vay duçrc th chp bang các Hçrp dng tiM girl cO kS' han so^ 0 1/201 9/PPV k' 
ngày 01/4/2019, hcrp dông cm co-'  tài khoãn so^ I9KHICCTK/395 k ngày 01/4/2019, hçrp d6ng tiM gin cO kS' han s8 02/20191PPV k ngày 30/9/2019, hqp Ong cam c 
tài khoãn so I9KH/CCTKJI388 k' ngày 30/9/2019. 
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30/6/2021 01/01/2021 
VND VND 

11.026.910.711 
654.901.228 

44.250.330 
6.201.406.876 

486.33 8.000 
12.857.000 

11.681.811.939 6.744.852.206 

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

1.366.635.000 578.840.000 

1.366.635.000 578.840.000 

* 
30/6/2021 

VND 
1 

1.952.745. 165 

1.692.701.500 

13.262.746,517 

4.550.000.000 

7.003.638.481 

2.398.106.599 

49 1.45 1.5 80 

7.490.282.029 

13.025.200.000 

7.046.545.231 

C / 

28.461.831.663 30.451.585.439 

N 
CONG TY TNHH MTV APATIT VIET NAM BAO CAO TAI CHINH HQP NHAT G1CJA NIEN DO 

• Dja chi: Dai LO Tr.n Hung Dao, t6 19, Phtrimg Bc Cu&ng, Cho hoat t6ngtitngày 01/01/2021 
thành ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai ã'n ngà,y 301612021 n Mu so B 09a - DN/HN 

fl BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HOP NI-LAT GIU'A MEN BQ ('tip theo) 
(Các thuyt minh nay là mt b5 john ho p thành và can thtcrc dQc ng th&i vol Báo cáo tài chinh hQp nht giia niên d3 kern theo) 

16. Chi phi phãi trã 

?1 

Ngin hzn 
Inch tri.róc chi phi 1i vay phái trã 
Trich tnrâc chi phi ti&n din 

•
Inch trixic chi phi phii tüng 
Trich trixc chi phi khác 

Cong 

P1 17. Doanh thu chua thrc hiên 

P1 

fl Nganhn 

Thu hoc phi dào tao lái xe 
P1 

Cong 

'I 
18. Phãi trá khác 

P1 

a) Ngán hn 

•
Kinh phi cong doàn 

Nhn k qu5', k ctrcc ng.n hn 

N Phãi trâ lap doán Hoá chat Viêt Nam 

Tien thu&ng tit kim san xu.t 
1. Tin trang phiic phãi trã 

• Các khoãn phâi trã, phái np  khic 

N Cong 

•
b) Phài trá khác là các ben lien quan: Chi ti eft trInh bay tai  thuyt minh s6 VIII.2 

19. Dtr phbng phâi trã 

U 
a) Ngn hin 

• Dr phOng i-ui ro, bci thixng thit hi v môi trwmg .  

DV phOng sra chüa km TSCf) 

Di,r phOng chi phi dn bit giãi phóng mt bng 

• 

 

Du phông phãi trá ti&n cp quyn khai thác khoáng  sdn 

b) Dàihin 
N 

 

Du phOng phãi trà tin cp quyn khai thác khoáng san 

• 

 

Dv phOng phãi trá phi hoàn nguyen môi trl.r&ng 

Du phOng phãi trá qu' rüi ro ye mOi tn.r&ng 

N Cong 

N 29 

0 

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

92.780.849.458 14.213.457.339 

3.529.539.783 2.887.539.783 
43.218.716.000 

9.000.000.000 

37.032.593.675 11.325.917.556 

49.5 73.243.904 34.01 7.409.584 
22,007,053.692 9.308.372.731 
27.237.624.212 24.380.470.853 

328.566.000 328.566.000 

142.354.093.362 48.230.866.923 



Qu du tu phát trin 

Cong 

95.443.018.725 5.590.335.703 101.033.354.428 

95.443.018.725 5.590.335.703 101.033.354.428 

CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT GICJA NIEN DQ 
Da chi: Di Lo Trn Hung Dao, t6 19, Phu&ng Bãc Cithng, Cho lcj) hogt d5ng fIr ngày 0110112021 
thành ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai &'en ngdy 301612021 

Mu so B 09a - DN/HN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH HP NHAT GIU'A NIEN DO (tip theo) 

(Các t1wyt minh nay Ia m5t b5 ph4n ho thânh và ccn thtcic c?Qc dng thai vói Báo cáo thi chInh hctp nhá'i gilra nién d.5 kern theo) 

20. Von chü s& h&u 

a) Bang Ji chiu bitn d5ng cüa vin chü so' hfru 

Chi tiêu Von gop cüa 
chü s& hü'u 

Li nhuân 
sau thu chira 

phân phi 

Lo'i Ich co"  dông 
không kim soát 

Dan vi tInh: VND 
Cong 

26.630.460.825 

206.870.591.251 
(212.724.156.820) 

(263.340.000) 

52.922.786.356 

So"  dir ti ngày 01/01/2020 1.814.217.826.448 

Lãi trong näm 
Phân phi lcii nhun ti Cong 
ty me 

Tam trich qu5 khen thu&ng, 
phOc 1çi 

Phân phi lçii nhu.n tai  Cong 
ty con 

S06  dir ti ngày 31/12/2020 1.814.217.826.448 

Lài trong k' nay 

Phân phi lçii nhun tai Cong 
ty me 

Tam trich qu5 khen thuâng, 
phüc lc,i 

Phân phi lcii nhun tai  Cong 
ty con 

So dir tai 30/6/2021 1.814.217.826.448 

b) Chi tjh gOp vn cüa chü so' hñij  

54.039.110.414 1.894.887.397.687 

1.343.036.310 208.213.627.561 

-

(212.724.156.820) 

(263.340.000) 

(4.855.511,604) (4.855.511.604) 

50.526.635.120 1.885.258.016.824 
3.067.274.301 92.580.543.020 

- (56.652.346.619) 

(451.691.000) 

- (1.214.626.641) (1.214.626.641.) 

52.379.282.780 1.919.519.895.584 

i ? 

30/6/2021 01/01/2021:- 
VND VND.-,-- 

20.513.555.256 

89.513 .268.7 19 

(56.652.346.619) 

(451.691.000) 

Von gop cOa Tp doàn Hóa chat Vit Nam 

Cong 

1.814.217.826.448 1.814.217.826.448 

1.814.217.826.448 1.814.217.826.448 

c) Các khoãn giao djch v9 vn vo'i cOc chü so' hfru và phân phi cJ t&c, 4ri nhun 

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

VND VND 

• VôngOp cüa chü söhiru 

Von gop du k' 

Von gop cuôi k' 

Co tá'c, 10 nhun ttã 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 14.2 17. 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 

107.403.701.441 

Dcin vi tInh: VND 
30/6/2021 
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CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM 
Dia chi: Dai L, Trn Himg Dao, t6 19, Phurng Bäc Cu&ng, 
thành ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai 

BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT G1crA NIEN DQ 

Cho k) hoçt d5ng tz ngày 0110112021 
den ngày 30/6/2021 

Mu s64  B 09a - DN/HN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH WYP NHAT GIt1A NIEN DO 'tip theo) 

(Các thuyet minh nay la rnt bphgn hcip thành vâ can dtrçic dpc thng thai v&i Báo cáo tài chInh hQp nMt giia nién f kern theo) 

21. Cie khoãn muc ngoài Bing can di ke toán hçrp nhât gifra niên d 

Ngoçzi li các 1ozi 30/6/2021 01/01/2021 

USD 3.153.804,27 894,89 

VI. Thông tin b06  sung cho các klioãn misc trinh bay trong Báo cáo két qua hot dng kinh doanh hçp nhât girra 
niên d 

1. Tong doanh thu ban hang và cung cp dich vi 
Tir 01/01/2021 
den 30/6/2021 

VND  

Tir 01/01/2020 
dn 30/6/2020 

VND 

a) Doanh thu 
Doanh thu ban hang hôa và cung cp djch vi 1.673.030.293.365 1.202.687.001.372 

  

Cong 1.673.030.293.365 1.202.687.001.372 

b) Doanh thu di vôi các ben lien quan: Chi tit tai  trInh bay t0i thuyát minh s VIII.2 

2. Cie khoãn giãm trtr doanh thu 
Tir 01/01/2021 
den 30/6/2021 

VND 

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

VND 

3.077.742. 809'i 

63.640.000 

3.141.382.809 

Hang ban bj trã 'ai 

Giàm giá hang ban 

Cong 

9.370.323.308 

9.370.323.308 

    

3. Giávnhangbin 
Tir 01/01/2021 
den 30/6/2021 

VND 

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

VND 

Giá vn ban hang hóa và cung cp dch vi 

Cing 

1.451.222.407.540 998.963.395.418 

1.451.222.407.540 998.963.395.418 

   

4. Doanh thu hot Ong tài chInh Tir 01/01/2021 
dn 30/6/2021 

VND 

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

VND 

Ui tin giri, tin cho vay 

Lãi chênh 1ch t giá phát sinh trong k' 

Ui chênh 1ch t' giá phát sinh do dánh giá cui k' 

18.9 12. 174.809 

1.626.943.157 
3.035.496 

12.215 .478 .32 1 
534.110.173 

Cong 20.542.153.462 12.749.588.494 

   

5. Chi phi tài chInh Tir 01/01/2021 
den 30/6/2021 

VND 

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

VND 

Lãi tin vay 950.859.382 1.869.667.299 
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CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM 
Dia chi: Dai Lo Trn Hung Dao, t6 19, Phu&ng Bc Ctr&ng, 
thành ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai 

BAO CÁO TA! CHINH HP NHAT GICJ'A MEN DQ 
Cho Ic hoat d5ng tz ngthy 01/01/2021 

den ngày 301612021 

Mu so B 09a - DN/HN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAT CHINH HOP NHAT GIIYA NIEN DO tip theo 

(Các thuyt ininh nay Ia m5t b6 phcin hcip thành Va ctin thrcrc dpc thng thai v&i Báo cáo tâi chinh hcip nht giia niên d6 kern theo) 

Lo^ chênh 1ch t' giá do dánh giá 1i cui kS' 
L chênh 1ch t' giá phát sinh trong k' 
Dr phông d&u tu tài chinh 
Hoàn nhp ton that di,r phèng dâu tu tài chinh 

343. 171.506 

(16.381.337.953) 

43.106.954 
72.43 1.730 

17.926.521.232 

Cong (15.087.307.065) 19.911.727.215 

  

6. Thu nhp khác Tir 01/01/2021 
den 30/6/2021 

VND 

Tir 01/01/2020 
dn 30/6/2020 

VND 

Thu nhâp fir thanh 1' tài san co^ djnh 
Thu nhp tir cho thuê tài san, duy tu, sr dung nuâc 
Thu nhâp di thanh i vat ttx 

Thu nhp W ti&n khai thác khoáng san không phãi np 
Thug Xut nhp khâu du(c hoàn 
Thu nhp khác 

3.521.909.523 
404.836.380 

5.896.707.927 
235.137.560 

5 19.5 16.000 
2.6 15 .270.541 

164. 102.43 1. 762 

 

173.870.873 

167.411.089.176 cC Cong 10.058.591.390 

   

7. Chi phi khác 
Tir 01/01/2021 
den 30/6/2021 

VND 

EM TO 
Tir 01/01/2020 

A VIE 
den 30/6/2020"< 

VND9/ 

  

Chi phi ban nuâc, chi phi thtrc hin duy tu, cho thuê TSCD 
Chi phi thanh 1' tài san c6 djnh 
Chi phi pht hành chinh 
Chi phi thu gom ph e^ 1iu, thanh 1 vat tu 
Chi phi khác 

Cing 

1.089.356.789 

299.770.000 
77.932.380 

511.484.636 

1.417. 739.23 7 
158.900.000 

6.898.607 

126.387.876 

 

1.978.543.805 1.709.925.720 

 

    

8. Chi phi ban hang vi chi phi quãn 1 doanh nghip 
Tir 01/01/2021 
den 30/6/2021 

VND 

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

VND 

a) Các khoán chi phi ban hàngphát sinh trong kj' 

Chi phi nhân viên ban hang 

Chi phi vt 1iu, bao bI 

Chi phi ding c, c16 ding 

Chi phi dch vu mua ngoài 

Chi phi bang ti&n khác 

b) Các khoãn chi phi quãn lj doanh nghip phát sinh trong Jcj 

Chi phi nhân viên quãn 1' 

Chi phi v.t 1iu quãn 1' 

Chi phi d6 dung van phóng 

Chi phi khu hao TSCD  

80.343.960.050 

5.492.558.832 

32.911.639 

3.092.354 

42.563.470.951 

32.251.926.274 

54.925.106.225 

27.981.317.417 

918.8 10.3 15 

80.870.240 

3 .593 .398.730  

66.943.339.745 

6.239.748.837 

19.661.421 

7.296.654 

50.219.589.884 

10.457.042.949 

78.224.224.080 

22.300.897.651 

336.571.587 

89.394.031 

3 .525. 105 .218 
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CONG TY TNHH MTV APATIT VIET NAM 
Dia chi: Dai L Tr.n Hung Do, t6 19, Phix&ng Bàc Cuiing, 

thành ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai 

BAO CÁO TA! CHINH HcP NHAT GIfXA NIEN DO 
Cho kj hofl a'5ng t1 ngày 0110112021 

den ngây 30/6/2021 

Mu so" B09a-DNfH1 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINII HOT NHAT GICJ'A MEN DO ('tip theo) 
(C'ác thuyt minh nay là rnt b phn ho thành và can thtqc doc dng th&i vói Báo cáo tài chinh hp nht giia niên d6 kern theo) 

Thuê, phi và 18 phi 

Chi phi du phOng 

Chi phi quân 1' doanh nghip khác 

c) Các khoãn ghigiãm chi phi quán 1j doanh nghip 

Hoàn nhp du phOng phãi thu 

Cng  

60.658.810 

2.0 13.876.754 

20.276.173.959 

(773.705.640) 

(773.705.640) 

134.495.360.635  

250.978.504 

30.701.441.811 

21.019.835.278 

(1.811.573.400) 

(1.811.573.400) 

143.355.990.425 

9. Chi phi thuel  thu nhâp doanh nghip hin hành 

Tu 01/01/2021 
den 30/6/2021 

VND 

TIr 01/01/2020 
den 30/6/2020 

VND 

Chi phi thus TNDN tinh trên thu nhp chju thuê  nãm hin hành 

Cong 

10. Chi phi thu thu nhp doanh nghip hoãn Ii  

26.693.288.014 

26.693.288.014 

Tu 01/01/2021 
den 30/6/2021 

VND  

43.065.393. 107 

43.065.393.107 

lu 01/01/2020 F 

den 30/6/2020 

VND 

Chi phi thue TNDN hoãn l?i  phát sinh tr các khoân chênh 1ch tam thii 
phai chju thug 

2.377.878.960 153.244.147 

Tong chi phi thu thu nhp doanh nghip hoãn I3i 2.377.878.960 153.244.147 

VU. Thông tin b04  sung cho các khoãn mic trinh bay trong Báo cáo luu chuyên tin t8 hqp nht giüa niên d 

Tu 01/01/2021 
den 30/6/2021 

VND  

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

VND 

1. So tin di vay thrc thu trong k5' 

Tien thu tir di vay theo khe^ uâc thông thuOng 

2. So tiên di thiic trã gc vay trong k 

Tien trã nq gc vay theo khe^ uc thông thithng 

117.099.320.440 174.254.909.295 

170.307.338.492 164.717.749.469 

VIII. Nhfrng thông tin khác 

1. Nhfrng str kin phát sinh sau ngày kt thüc k3z 0 toán 

Ban Tng giám dc Cong ty khng djnh r&ng, theo nhn djith cüa Ban Tong giám dôc, xét trên các khia cnh trong 
yu không có sr kiên bt thithng nâo xáy ra sau ngày khoá s6 k8 toán lam ánh hizâng dn tinh hlnh tãi chinh vã 
hoat dng cüa Cong ty can thiêt phài diêu chinh hoc trInh bay trên Báo cáo tài chinh hçip nht gifla niên d6 cho k' 
hoat Ong t11 ngáy 01/01/2021 den ngây 30/6/2021. 
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Mii quan h 

COng ty m 

Cüng Tp doàn 

Cüng Tp doàn 

COng TAP doàn 

COng TAP doàn 

COng TAP doàn 

COng TAP doàn 

COng TAP doàn 

COng TAP doàn 

COng Tp doàn 

COng Tp doàn 

COng TAP doàn 

COng Tp doàn 

COng TAP doàn 

COng TAP doàn 

COng TAP doàn 

lien quan: 

Ttr 01/01/2021 Tfr 01/01/2020 
den 30/6/2021 den 30/6/2020 

YND VND 

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 

137.493.767.965 

140.756.962.569 

28.867.247.944 

36.031.366.690 

159.3 18.734.724 

2.715.321.600 
14.341.768.800 

102.483.500 
1.06 1.62 1.600 
1.299.808.000 

254.665.000 

3.395.414. 190 

17.385.855.000 

181.610.000 

CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM 
Dia chi: Dai  Lo Trn Hung Do, tti 19, Phu/ing Bc Cu&ng, 
thành ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai 

BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT GICJ'A NIEN DQ 
Cho /cj) ho at d3ng tit ngày 01/01/2021 

d'én ngày 30/6/2021 

Mu s B 09a - DN/HN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOT NHAT GIA NIEN DO ('tkp theo) 

(Các thuyt minh nay là môt bphn hcrp thành vd can dwçic a'pc do2ng th&i vói Baa cáo tat chInh hqp nha2t giia nien do kern thea) 

2. Nghip viii vi so dir các ben lien quan 

Các ben lien quan vi Cong ty bao gm: các thành viên quân l' chü chit, các cá nhân có lien quan vi các thành 
viên quãn 1' chü ch& và các ben lien quan khác. 

Danh sách các ben lien quan: 

Tp doàn Hóa chit Vit Nam 

Cong ty CF Phân Ian Ninh Binh 

COng ty CP Phân bón Mi&n Nam 

Cong ty Phân Ian nung chãy Van Din 

Cong ty CP Supe ph  0^t phát và HOa chit Lam Thao 

COng ty TNHH MTV Dap - Vinachem 

Cong ty CP Phãn bOn và Hóa chat C&n Thci 

Cong ty CP DAP so^ 2 - Vinachem 

Cong ty C? Hóa cht Vit TrI 

Vin Hóa hoc cOng nghiêp Vit Nam 

Cong ty CP Cao su Sao Vàng 

Cong ty CP Pin Ac quy VTnh Phiic 

Cong ty CP Bt giit vâ Hóa chit fXrc Giang 

Cong ty CP Xà phOng Ha Ni 

COng ty TNHH MTV Phân dm hOa cht Ha Bc 

COng ty TNHH MTV Dm Ninh Binh 

(*) Trong kj', Cong ty di có các giao djch chü yu sau vói các ben 

Ben lien quan 

Ban hang 
Cong ty CP DAP s0^ 2 - Vinachem 

Cong ty CP DAP - Vinachem 

Cong ty CF Phân bón Min Nam 

Cong ty CF Phân lan nung chãy Van Din 

Cong ty CF Supe ph& phát và HOa chit Urn Thao 

COng ty CF Phân lan Ninh Binh 

COng ty CP Phân bOn và Hóa chit Cn Tha 

Mua hang 
COng ty CP HOa chit Vit Tn 
Vin Hóa hoc Cong nghip Vit Nam 

Cong ty CP Bt giit vâ Hóa chit Düc Giang 

COng ty CP Phân darn và Hóa cht Ha Bak 
COng ty TNHH MTV Dam  Ninh Binh 

Cong ty CF Pin Ac quy Vinh Phüc 
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M 

CONG TY TNHH MTV APATIT VIT NAM BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT GICTA NIEN DO 

• 

 

Dia chi: Di LO Trn Hmg Do, t6 19, Phi.thng Bc Cirng, Cho kj' hoat d5ng lit ngày 01/01/2021 

thành pho^ Lao Cai, tinh Lao Cai den ngày 301612021 

MusB09a-DNf1U' 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH HOP NHAT GIU'A MEN DO (tip theo) 

(Các thuyt minh nàylâ m5t b5phçn ho p thành và cn dwqc apc d6ng thai v&i Báo cáo tài chInh hcxp nhtgiira niên 3 kern theo) 

Bin hàngkhác 

N COng ty CP DAP s 0̂  2- Vinachem 2.771.909.523 2.267.452.359 

N Cotfrc dã trá trong k' 
Tp doàn Hóa chat Vit Nam 53.946.566.035 23.995.367.365 

So dir vol các ben lien quan 
fl 30/6/2021 01/01/2021 

,I
VND YND 

Phãi thu cüa khách hang 

•
Cong ty CP SupephtphátvàHóacht Lam Thao 37.073.364.010 59.383.884.781 

COng ty CP Phân lan nung chãy Van Din 15.735.564.574 32.404.575.864 

fl Cong ty CF Phân Ian Ninh BInh 5.303.891.857 2.766.394.264 

Cong ty CP Phân bOn và HOa chit Can Thor 4.440.829.020 6.7 12.854.750 

Cong ty CP DAP- Vinachem 48.453.903.360 56.865.453.937 
COng ty CF DAP sé, 2 - Vinachem 323.589.815.594 315.957.347.726 

Cong ty CP Phân bón Min Nam 19.409.945.987 10.850.643.981 

N 
Phai tra ngwo'i ban 

• Cong ty CP Hóa chit Vit tri 839.583.360 1.003.252.250 
COng ty CP Cao su Sao yang 4.900.000 582.302.346 

N Vin HOa hoc cong nghip Vit Nam 6.003.808.800 2.016.088.800 

N Trã tnthc cho ngtrbi  bin 

N Cong ty TNHH MTV Phân dam  và Hoá chat Ha Btc 22.500.000 

N Phãi trã, phãi nôp We 
Tap doàn Hóa chat Vit Nam 13.262.746.5 17 7.490.282.029 

N 
(*) Thu nhp cOa các thành viên quãn lj chü chOt dwqc hwáng trong lc$'  nhw sau: 

• Tw 01/01/2021 Tir 01/01/2020 
A 11 den 30/6/2021 den 30/6/2020 

N YND VND 

N Lucmg,thu&ng 1.330.182.000 1.053.555.000 

N Cong 1.330.182.000 1.053.555.000 

• 3. Cong ciii tài chInh 

N Quán lj rüi ro  von 

Cong ty quân 1' ngun von nhAm dam bão r&ng Cong ty CO the vita hot dng lien tic vita ti da bOa lçii Ich cüa 
N các co^ dong thông qua ti ixu hóa so^ du ngun vn vã cong n. 

I Cu trUc vn cüa Cong ty gm có các khoãn ncr thun (bao gm các khoán vay nhr dä trInh bay tai  Thuyt minh s 
V.15 ti* di tin và các khoãn tuong duong tin) và ph&n von cita chü sit httu (bao gôm von gop, các qu dr tnt, lcii 

I nhun sau thus chua phân phi). 

N 
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CONG TY TNTIH MTV APATIT VWT  NAM BAO CÁO TAI CH!NH HP NHAT GIcrA NIEN DO 
Dia chi: Dai  LO Tr&n Hung Dao,  t6 19, Phi.r&ng Bàc Cuäng, Cho k5' hoqt dng tfr ngày 0110112021 

thành ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai den ngày 301612021 

Mu s6 B 09a - DN/HN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HP NHAT GIA NIEN DO ('tièp theo,) 

(Các thuyt minh nay là rnt b phan ho p thành và cdn dztc d9c dáng thôi v&i Báo cáo tài chmnh hpp nhdt giIa niên d kern theo,) 

HE s0^ don by tai chinh ci:ia Cong ty ti ngày kt thiic k' U toán nhix sau: 

Cong nçi tài chinh 30/6/2021 01/01/2021 
VND VND 

Các khoãn vay 
Trr: Tiên và các khoán tuang ducing tin 
Na thuin 
Vnchü s&htu 
T lé na trên vn chU so hthi 

Các chinh sdch ki toán chü yu  

28.959.189.565 82. 167.207 .617 
347.656.287.463 323.338.162.496 

2.026.076.940.072 1.986.224.725.609 
0% 0% 

Chi tit các chinh sách k& toán chO yu và các phuing pháp ma Cong ty áp ding (bao gm các tiêu chi ãê ghi 
nhân, ca sO xác dinh giá tri và ca sO ghi nh.n các khoãn thu nhp và chi phi) dôi vói trng 1oi tAi san tài chinh, 
cong nçi tài chinh thrcic tnmnh bay ti Thuyt minh s6 V. 

Các 1oi cong ciii tài chinh Giá tri ghi s06  

  

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

Tài san Mi chinh 
Tin và các khoãn tuang duang tin 
Phái thu khách hang và phai thu khác 
Các khoán diu tu tài chinh 

Tong cong 

Cong nor tài chinh 
Các khoãn vay 
Phâi trã ngithi ban và phai trá khác 
Chi phi phái trâ 

Tong cong 

347.656.287.463 
550.693.967.8 13 
923.239.581.761 

323.338.162.496 
508.301.351.461 
698.858.243.808 

1.821.589.837.037 1.530.497.757.765 

 

28.959.189.565 
295.648.254.277 

11.68 1.811.939 

82.167.207.6 17 
274.226.127.577 

6.744.852.206 

336.289.255.781 363.138.187.400 

Cong ty chira dánh giá giá trj hcip 1r cUa tài san tài chinh và cOng nçi tài chinh ti ngày kt thiic niên Q ke^ toán do 
Thông tu s0^ 210/2009/TT-BTC ngáy 06/11/2009 ciing nhu the quy dinh hin hành chua có hithng dn cu the^ v& 
viêc xác dinh  giá tri hop 1' cüa các tài san tài chinh và cOng nor tài chink Thông t.r 210 yêu cu ap dung Chutn 
mirc Báo cáo tài chinh Quc te^ v& vic trInh bay báo cáo tài chinh và thuyt minh thông tin di vOi cOng cu tài 
chinh nhirng không thra ra hu -ng dn tucrng duang cho vic dánh giá vã ghi nhn cOng cu tài chinh bao gm Ca  ap 

diving cho giá trj hçrp 1', nhAm phO hop vOi Chun mirc báo cáo tài chinh Quc t. 

Mic tiêu quãn 1 rüi ro tài chinh 

COng ty dã xây dirng hE thng quán 1 rüi ro nh&m phát hin vi dánh giá các nüi ro ma Cong ty phãi chiu, thit lap 
các chinh sách và quy trinh kim soát rUi ro 0 mfrc chp nhan ducirc. HE thông quán 1' rOi ro duqc xem xét Ii dinh 
k' nh&m phán ánh nhüng thay di cüa diu kiên thj tnthng và hot dng cüa Cong ty. 

ROi ro tài chIrth bao gm rüi ro thi truOng (bao gm r0i ro t' giá, rOi ro 1i sut và rüi ro v& giá), rOi ro tin dung vá 
rüi ro thanh khoán. 

Rüi ro thi trtrOng 

Cong ty không thrc hin các bin pháp phOng ngira rOi ro nay sau khi Ban Tng Giám déc dán.h giá chi phi d e^ thc 
hin phOng ngOa nOi no tT giá hay i-ui ro lãi suit có thecao hon chi phi phát sinE do ni:ii ro thj tnr&ng khi có sir thay 
di v8 t giá cia các cOng C\1 tái chinh nay trong tuclng lai. 
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CONG TY TNIIH MTV APATIT VIET NAM BAO CÁO TA! CH!NH HP NHAT GIU'A NIEN DO 
Dia chi: Dai  L TrAn Hung Dao, t6 19, Phiirng Bc Ctr&ng, Cho k5' hoqt dông tfr ngày 01/01/2021 
thành ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai den ngày 301612021 

Mu s B 09a - DN/HN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHfNH HOP NHAT GItJ'A MEN BQ (tié'p theo) 
(Các thuyt ininh nay là mt b5 phçn hvp  thành và cn th€çic ctQc thing thôi vài Báo cáo tai chinh hp nht4t giia niên d6 kern thee) 

Quánljriiro lãisuct 

Cong ty chju rOi ro lài suit phát sinh tir các khoàn vay chju lài suAt dã ducc k' kk RUi ro nay sê dugc Cong ty 
quàn l bang cách duy frI a mic d6 ho  p 1' các khoãn vay và phân tich tinh hInh canh  tranh trên thi trithng de có 
dtric lài suit có lcii cho Cong ty dr các ngun cho vay thIch hcp. 

Quán lj rài ro ve^ giá 

COng ty chu rCii ro ve giá cüa cOng cu vn phát sinh tr các khoãn dAu tu vào cOng cirl vn. Các khoãn du tii vào 
cOng cu vn dtrqc nrn gift không phãi cho miric dIch kinh doanh ma cho mc dIch chin Iuqc lâu dài. Cong ty 
không có djnh ban các khoân dtu ttr nay. 

Rüi ro tin dung 

Rfti ro tin dung xày ra khi mt khách hang hoc dM tic khOng dip ftng dugc các nghia vu trong hp ding dn den 
các tn that tài chinh cho Cong ty. Cong ty Co chinh sách tin dung phü hop và thtrang xuyên theo d5i tinh hInh d 
dánh giá xem Cong ty có chju rcti ro tin dung hay khOng. 

Quin I rüi to thanh khoãn 

Mc dIch quán 1' ri:ii ro thanh khoán nhm dam bào dü ngun vn de^ dip irng nghia vi tài chinh hin tai  và trong 
tuang lai. TInh thanh khoàn cüng duc COng ty quãn l nhAm dam bão mftc phi tri gifta cOng nq den han  và tài 
san den han  trong nãm ô mirc Co the kim soát di vâi s6 On ma Cong ty tin r&ng có the tao  ra trong nàm do. 
Chinh sách cfta COng ty là theo dOi thu&ng xuyen các yOu cu ve thanh khoán hin tai và dirr  kiOn trong tuang lai 
nhàm dam bão Cong ty duy fri dü mix du phOng tin mt, các khoãn vay và dft von ma các chü sO hftu cam kêt gop 
nhm dip ing các quy djnh ve tinh thanh khoãn ng.n han  và dài han  han. 

Bang diiOi dày trinh bay chi tit các mirc dáo han  theo hap dng cOn lai  di vâi cOng nq tãi chinh phi phái sinh và 
th&i han  thanh toán nhu dã dugc thOa thun. Bang duOi day &rcrc trInh bay da trOn dOng tin chtra chit khu cOa 
cOng nor tài chinh tinh theo ngày sOm nht ma Cong ty phãi trá. Bang duOi day trInh bay dOng tin cüa các khoãn 
gc Va tin lãi. Ngày dáo han  theo hqp dng dtrc dira trên ngày sOm nht ma Cong ty phài trã. 

Drói 1 nàm Tw 1-5 nàm Tong cong 
30/6/2021 VND VND VND 

Phãi trã ngithi ban và phãi trà khác 
Chi phi phãi trâ 
Cáckhoanvay 

01/01/2021 

295.648.254.277 
11.681.811.939 
28.959.189.565 

Dtrói 1 nàm 
VND 

- 295.648.254.277 
- 11.681.811.939 

28.959.189.565 

Tu 1- 5 nàm Tong cong 
VND VND 

Phãi trà nguOi bin và phái trá khác 274.226.127.577 274.226.127.577 
Chi phi phãi trã 6.744.852.206 6.744.852.206 
Các khoãn vay 82. 167.207.617 82.167.207.617 

COng ty dánh giá müc tp trung rid ro thanh khoãn 0 mftc trung bmnh. Ban Tong giám dic tin tithng rang COng ty 
có th tao  ra ngun tin & dip Ong cac nghia vi,i tai chinh khi den han. 

Bang sau day trmnh bay chi tit mOc dáo han  cho tài san tài chinh phi phái sinh. Bang duqc lap trên ca sO mac dào 
han theo hop dng chi.ra chit khu cOa tài san tài chinh gm lãi tO các tài san do (neu co). Viec  trInh bay thông tin 
tài san tài chinh phi phái sinh là c&n thit de^ hiu duc vic quán 1' rüi ro thanh khoàn cOa Cong ty khi tinh thanh 
khoãn dirge quán 1' trOn ca sO cOng nci và tan sin thun. 
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Tin và các khoán tuong &rong tin 
Phài thu khách hang và phãi thu khác 
Các khoàn du tu tai chinh 

01/01/2021 

347.656.287.463 
508.675.806.071 
860.000.000.000 

DiM 1 nàm 

VND 

42.018.161.742 
63.239.581.761 

347.656.287.463 
550.693.967.813 
923.239.581.761 

Tr 1- 5 nàm Tong cong 

VND VND 

Lao Cai, ngày 30 tháng 7 nám 2021 

CONG TY TNHH MTV APATIT VWT NAM 

Toflg Giãip dc Kê toán trir&ng 

Dinh Thj M5 Anh 

1NH 
Vi 

Vf— 

\ 

Nguyn Tin Ctrông 

Ngtrbi 1p 

Trn Thanh Tüng 

CONG TY TNHH MTV APATIT VIET NAM 
Dia chi: Dai Lo Trn Hung Do, tt 19, Phithng Bãc Cu&ng, 
thành ph6 Lao Cai, tinh Lao Cai 

BAO CÁO TA! CHINH HP NHAT GIU'A MEN DO 
Cho k' hogt dc5ng tfr ngày 0110112021 

den ngày 30/6/2021 

Mh s B 09a - DN/H 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHfNH HOT NHAT GTU'A MEN DO ('tip theo) 
(Các thuyt minh nay là mr bphn ho thành vd cn dwc dpc dng thôi vái Baa cáo tài  chinh ho nMt gita niên d kern thea) 

Drôi 1 nám Tfr1-5nàm Tngcng 

30/6/2021 VND VND VND 

Tin và các khoãn tucrng ducmg tin 
Phãi thu khách hang và phãi thu khác 
Các khoàn du tu tài chinh 

323.338.162.496 
47 1.973.038.361 
654.000.000.000 

2.000.000.000 
36.328.313.100 
44.858.243.808 

325.338.162.496 
508.30 1.35 1.46 1 
698.858.243.808 

4. Thông tin so sánh 

Là so 1iu di.rqc 1y tr Báo cáo tài chinh hcrp nht cho nàm tài 
d6 cho k' hoat dng Ur ngày 01/01/2020 dn ngày 30/6/2020 
Kiêm toán và Dinh giá Vit Nam (VAE). 

chinh 2020 và Báo cáo tài chinh hccp nhit giüa niên 
dã duçic kim toán và soát xét b&i Cong ty TNHH 
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