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Lüy ki ifr ddu nám din cuiiqujnày
Ná,n nay
333.941.118.505
333.941.118.505
(88.193.744.777)
245.747.373.728
485.366.662.861
(155.204.494.872)
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3.719.275.519
551.528.453.704
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Näm tru6c

285.750.928.955
285.750.928.955
(77.107.700.118)
208.643.228.837
602.665.090.136
(154.5 16.126.958)
(153.130.253.308)
(22.875.059.159)
633.917.132.856
4.467.901.938
4.467.901.938
638.385.034.794
(36.215.948.868)
(4.694.231.101)
597.474.854.825
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Giãi trInh nguyen nhân bin dng I9'i nhun sau thud TNDN Quy U näm 2020:
Tng lçii nhun sau thus Qu II nãm 2020 dat 364 t) dng, tang 51 t) dng tuang (mg tAng 16,37%
so vài cüng k' nAm 2019 chü yEu là do:
Doanh thu tài chinh Qu II nAm 2020 tAng 68 t' dng so v&i cüng k' nAm 2019, trong do chü yu là do
th&i dim c t(rc tr cong ty con chuyn v tp trung trong Qu II nAm 2020 tAng 78 t so vài càng kS'
nAm trrn5'c. Trong khi dO thI Chi phi tài chInh phát sinh trong Qu' II nam 2020 Iai tAng 42 t dng so vài
cüng ks', chü yu là do trong k' phát sinh hoàn nhp d phOng du tim 20 t trong khi Qüy II nAm 2019
hoàn nhp dn 70 t dng.
fMng thai mAng cho thuê vAn phOng thi Tôa nhà Etown 5 bt du di vào hoot dng và phát sinh doanh thu
tü T06/2019 và dat dtmçc t) l 1p dy trén 95% tir Qu IV/2019 nOn trong qu' 11/2020 phAt sinh doanh thu
toàn b tOa nhà Etown 5, trong khi cüng kS' nAm truôc Etown 5 chua ghi nhn Doanh thu.
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Thuyt Tirngay 01/01/2020
minh dénngày30/06/2020

Tz'tngày 01/01/2019
dênngày30/06/2019

551.528.453.704

638.385.034.794

30.539.652.089
709.941.143
9.3 57.023
(469.532.451.582)

18.763.731.890
(7.426.571.118)
(60.644.111)
(601.143.948.348)

154.276.687.506

155.52 1.612.330

267.53 1.639.883
(23.967.909.334)
(12.949.478.868)
(2.55 1.448.800)
30.279.380.556
(154.447.066.778)
(12.397.135.017)

204.039.215.437
(480.167.939.230)
2.637.138.846
(3.112.685.051)
7.859.704.929
(88.856.395.784)
(31.762.889.552)

91.497.981.642

(389.363.850.405)

(370.019.263.493)
18.000.000
(528.000.000.000)
490.402.201.280
(234.408.444.489)
35.236.852.704
75 1.535.904.709

(204.739.101.041)
(2.36 1 .623.853.84 1)
639.142.558.044
(91.075.012.013)
96.457.368.571
460.490.991.586

LIXU CHUYEN TIEN TU HOAT BQNG
KINH DOANH

Loi nhuân trinyc thu
Diêu chinh cho các khoán:
Khau hao TSCD và bat dng san dâu tir
Các khoan trIch 1p dir phông
(LAi) Io tr chénh 1ch t' giá chua thirc hin
(Lãi) tir hoat dng dâu tu
Chi phi Iãi vay và phân bô chi phi phát
hành trái phiêu

6.7.8

to

Loi nhuán tir ho3t dng kinh doanh tnr&c
thay dôi von hru dng
(Tang) giàm cac khoan phãi thu
(Tang) giãm cac khoan phài trà
(Tang) giâm chi phi trâtruâc
(Tang) giâm chng khoán kinh doanh
TinIãi vaydãtrâ
Thuê TNDN dã nop
Liru chuyn tiên thun tir hot dông
kinh doanh
H. LIXU CHUYEN TIEN TU HOAT BONG
DAU TU
Tin chi mua s.m tài san ct dinh
Tién thu tr thanh 1 TSCD
Tiên chi cho vay
Tién thu hôi cho vay
Tién chi dau tuvào các &xn vj khac
Tiên thu hOi dâu tu vào các dcm vi khac
Tiên lâi vâ cô tiirc dã nhân

16

144.765.250.711

(1.461.347.048.694)

33
34
36

Luu chuyn tin thun si dung vào
hotdng dautir
Tién vay ngan và dài han nhn dtrçc
Tiên chi trà ncvay
CO tüc, Içii nhuân dã trà cho chü sà hthi

202.2 19.364.995
(193.802.142.857)
(491.071.858.140)

2.279.702.871.932
(140.809.410.589)
(551.720.731.730)

40
50
60
61
70

Luu chuyén tin thun t& hot dung tãi chInh
Ltru chuyên tiên thuân trong k)'
Tiên và trong thro'ng tiên du k5'
Anh hung cia thay dO'i t giá h6i doái
lien vã tlnxng thwng tiên cui k'

(482.654.636.002)
(246.391.403.649)
604.025.207.270
9.868.705
357.643.672.326

1.587.172.729.613
(263.538.169.486)
1.046.292.674.491
85.372.683
782.839.877.688
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CONG TY CO PHAN CO DIN LiNH
THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH
Qu II kt thüc ngày 30 tháng 06 nAm 2020
THÔNG TIN DOANII NGHIP
Cong ty C6 PhAn Ca Din Lnh ("Cong ty") là mOt cong ty c phAn dtrcic thành 1p tai Vit Nam
theo Giy Chirng nhn Dang k Kinh doanh s 1506/GP-UB ngày 25 tháng 12 näm 1993 do Uy
ban Nhân dan Thành phô H6 ChI Minh cp và theo giây chüng nhn dang k' kinh doanh so
0300741143 do S K hoach và DAu tu Thành ph H chI Minh cp dtrçirc diu chinh mâi nhât
vao ngay 03 tháng 6 nàm 2016. Cong ty da dLrcYc nim y& tai S Giao djch Chüng khoán Thành
phô Ho Chi Minh theo Giy phép S6 01/GPPH ngày 2 tháng 6 näm 2000 do Uy ban Ch(rng khoán
Nhà nuic cap.
Hoat dng chInh cüa cong ty là djch vu ca din cong trinh (M&E), san xuAt và 1p dt các h
th6ng diu hOa khong khI, thi& bj may tinh, thi& bj vién thông và d din gia dvng, sâ hU'u Va
cho thué cao 6c vAn phOng; lAp dt h thông c, thoát nuàc; khai thác xtr l và cung cp nuâc;
san xut din; ttr van, dâu giA bAt dng san và dau tu chiên hrçic ngành ca sâ ha tAng.
Tri s chInh cüa Cong ty dt t3i 364 du?mg Cong HOa, Phixmg 13, Qun Tan Binh, Thành PFI
Ho Chi Minh.
2.

ca sO TR!NH BAY

2.1

Chun m(rc và Clii d3 k towi áp dyng
Báo cáo tài chmnh riêng cüa Cong ty duqc trinh bay bAng dng Vit Nam ("VND") phü hp'p vOi
He th6ng K toán va ChuAn mrc K toán Vit Nam ("CMKTVN") do B Tài chinh ban hành
theo:
•
•
•
•
•

Quy6t djnh s6 149/2001/QD-BTC ngày 31 tháng 12 nAm 2001 v vic ban hành bn
ChuAn mrc K6 toán Vit Nam (Dcirt 1);
Quy6t djnh S6 165/2002/QD-BTC ngày 31 tháng 12 nAm 2002 v vic ban hành sau
Chuan mrc Ke toán Viçt Nam (Dat 2);
QuyEt djnh s6 234/2003/QD-BTC ngày 30 tháng 12 nAm 2003 v vic ban hành sáu
ChuAn mrc K toán Vit Nam (Dat 3);
Quy6t djnh s6 12/2005/QD-BTC ngày 15 tháng 2 nAm 2005 v viêc ban hãnh sáu Chuán
mrc K6 toán Vit Nam (Dcvt 4); và
Quy6t djnh sO 100/2005/QD-BTC ngày 28 tháng 12 nAm 2005 v vic ban hành bôn
ChuAn mirc K toán Vit Nam (Dcit 5).

Cap nht theo Thông Tu s6 200/2O14iTTIBTC ngày 22/12/20 14 cüa B Tài ChInh humg dAn
Ché d K6 toán Doanh nghip.

2.2

Ii1nh thfrc sJ ki todn áp dung
HInh thüc s6 kA toán dtrcic áp dmg dtrçirc cüa Cong ty là chtrng tir ghi so.

2.3

Niên d ki todit
Niên d k toán cüa Cong ty bat dAu tr ngày 1 thang 1 den ngày 31 thang 12 hang nAm.

2.4

Boii vj thin t sü' diiig trong ki loan
Báo cáo tài chinh riêng duqc 1p bAng dan vj tin t sir ding trong k toán cia Cong ty là VND.

3.
3.1

TOM TAT CAC CINH SACH XE TOAN CHiJ YEU
Tien và cdc k/bdn Iwong duong lien
TiM va các khoAn twang dtrang tiM bao g6m tiM mt tai qu5, tiM gtri ngân hang, các khoãn dAu
fl.r ng&i hen, có th&i gian dáo hn g6c it han 3 tháng, có tInh thanh khoAn cao, cO kha nang chun
dôi dé dàng thành các hrcing tiM xác djnh va không có nhiêu rüi ro trong chuyén dOi thành tien.
6
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Qu II kt thüc ngày 30 tháng 06 nãm 2020
3.2
Cdc khoãn phdi thu
Các khoan phãi thu thrçic trInh bay trén báo cáo tài chinh rieng theo giá frj ghi s các khoãn phãi
thu tir khách hang và phái thu khác cüng vâi dir phông dixqc 1p cho các khoãn phái thu khó dôi.
Dr phông nçi phái thu khó dôi th hin phn giá trj dir kin bj t6n that do các khoán phãi thu ma
Cong ty d%r kin khong co kM nAng thu hôi vào ngày két thüc k' k toán.
3.3

Ta! san c6 din/i hfru hInh
Tài san c djnh hu hInh dtrcic th hin theo nguyôn giá trü di giá trj hao mon lily k.
Nguyen giá tài san c djnh hüu hlnh bao 6m giá mua va nhUn chi phi cO lien quan trrc tip dn
vic dua tài san vào hoat dng nhu dij kiên. Các chi phi mua sam, nâng cp và di mâi tài san Co
djnh duxc ghi tang nguyen giá cüa tài san va chi phi bão trI, sCra chta darçic tInh vào kt qua hoat
dng kinh doanh.
Khi tài san dtrcc ban hay thanh Is', các khoãn lAi hoAc 1 phát sinh do thanh l tài san (là phn
chenh 1ch gicta tin thu thuAn tr vic ban tài san vi giá frj cOn Iai cüa tài san) duçic hach toán
vào báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh.

3.4

Tài san c6 djnh vo I:I,,h
Tài san c6 djnh vO hinh duqc ghi nhn theo nguyen giá trü di giá frj hao mOn lily k.
Nguyen giá tài san cO djnh vô hmnh bao gm giá mua và nhing chi phi có lien quan tr%rc tip dn
vic dua tài san vào sfr dmg nhu dr kin.
Khi tài san cO djnh vo hInh &rçlc ban hay thanh I, cac khoãn lAi hoc l phát sinh do thanh ly tài
san (là phân chénh lch gifta tin thu thuân tir vic ban tài san vài giá frj cOn lai cüa tài san) duçvc
hch toán vào kt qua hoat dng kinh doanh.

Quyhi sz dyng a'dt
Quyn sr diing dt dirçrc phãn bO trong su& th&i gian cOn 13i cüa quyM sfr ding dt (36 näm va
3 tháng) tInh tir tháng 08 näm 2007.
3.5

Kháu hao và hao men
Khu hao tài san cO djnh h&u hInh va hao mOn tài san vô hInh duqc trIch theo phixong pháp khAu
hao dtrmg thang trong thri gian hiu diing trâc tInh cüa các tài san nht.r sau:
Nhà cüa và vt kin trüc
Phtrcmg tin 4n tài
Thi& bj van phOng
Phn mêm vi tinh

3.6

5-50nãm
6 näm
3 nAm
3 nàm

BJI dng san dàu tw
Bt dng san du tu bao gOm nhà cCra hoc mt phn nhà cCra hoc cá hai và co s& ha tAng duçrc
dAu ttr nhAm mic dich thu tién cho thuê hoc tang giá frj hoc cá hai han là phic vi cho mic dIch
san xut hoãc cung cap hang hóa, djch vi,i; nh&m miic dich hành chinh hoäc kinh doanh trong qua
trinh hoat dng kinh doanh binh thu&ng. BAt dng san dAu tu dtrçrc ghi nhn theo nguyen giá tnt
di giá frI hao mOn lily k& Nguyen giá bao gm chi phi phát sinh trrc tip lien quan dn vic mua
hoc xây drng bAt dng san.
KhAu hao bAt dng san dâu tu duqc trIch theo phuang pháp khAu hao thr&ng thang trong suôt thôi
gian hu d%ing tróc tInh cüa bAt dng san nhu sau:
Nhà cCra và 4t kin true
May móc, thit bj phi trçr
Thi& bj vAn phOng
BAt dng san dAu tu khác

5 - 50 näm
5 - 10 näm
3 - 6 nAm
2 nAm

I
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3.7
Chiphidivay
Chi phi di vay bao gm läi tin vay va cac chi phi khác phát sinh lien quan dn vic di vay cüa
Cong ty.
Chi phi di vay lion quan trrc tip dn vic xây drng hoc san xut bt k' tâi san dü tiOu chun
duqc v6n hOa trong k' can thit d hoãn tat và dua tài san vào hot dng theo dung miic dIch dr
kin. Chi phi di vay khac dtrçic ghi nhn vào kt qua hoat dng kinh doanh.

3.8

Các khoãn dàu lit
Ddu tu vao các cong ly con

Các khoãn dAu ttr vào cac cOng ty con ma trong dO COng ty n&n quyn kim soát ducvc trInh bay
theo phtrang pháp giá gôc.
Các khoán phân phi lqi nh4n ma Cong ty nhn duqc tfr s lqi nhun lüy k cüa các cong ty con
sau ngày Cong ty nãm quyn kim soát di.rqc ghi vào báo cáo kt qua boat dung kinh doanh riOng
cüa Cong ty. Các khoán phân phM khac duqc xem nhu phn thu hOi cüa các khoán dAu ur và
dtrcrc trir vao giá trj du ttr.

Ddu 1u vào cong ty lien idt
Các khoán du ttr vào cOng ty liOn kt ma trong dO Cong ty cO ánh hu?mg dang k dtrcic trinh bay
theo phucxng pháp giá g6c.
Các khoãn phan ph6i lçn nhun tir s lçri nhun thun lily k cüa các cOng ty liOn két sau ngáy
Cong ty cO ãnh huông dáng kO dtrqc phân b vào báo cáo kEt qua hoat dng kinh doanh riêng cia
Cong ty. Các khoán phân ph61 khác &rçc xem nhtr phân thu hi cüa các khoân du tu va thrqc
trir vào giá trj du ttr.
D4u lit chzthg khoán va cac khoán ddu lit khác

Các khoãn du tu chüng khoán và cac khoãn dAu tu khác duçrc ghi nhOn theo giá mua thrc t.

DyphOng giám giá fri các khoán ddu lit chzng khoán và các khoán ddu tw khác
Dr phOng dtrçrc 1p cho vic giam giá tn cüa các khoãn dAu tu vao ngày kt thüc kS' ké toán nãm
theo htrâng dan cüa Thông tu s6 228/2009iTF-BTC do B Tài ChInh ban hành ngày 7 tháng 12
näm 2009 và thôn tLr so 89/2013/TT-BTC do B Tái ChInh ban hành ngày 28 tháng 6 nAm 2013.
Tang hoc giám so dtr tài khoãn dir phOng duçrc hch toán vào chi phi tài chInh trOn báo cáo két
qua hoat dng kinh doanh riOng.

Ddu it nm iii? dIn ngày dáo hgn
Các khoán dâu tu nAm gil den ngày dáo han ghi nhn theo giá g&. Sau khi nhn ban dâu, các
khoán du tir nay dtrçrc ghi nhn theo giá trj cO the thu h6i. Các khoãn suy giam giá trj cüa khoãn
du ttr nOu phát sinh dixçrc hach toán vào chi phi tài chinh trong báo cáo két qua hoat dng kinh
doanh riOng và dtrqc giâm trir trrc tiép gia trj du ttr.
3.9

Cdc khoãn phãi Ira và chi phi inch lruác
Các khoãn phai tra và chi phi trIch truàc dtrc ghi nhn cho s6 tién phãi trá trong ttrang Iai liOn
quan den hang hOa va djch vi dA nhn duqc khOng phv thuc vào vic Cong ty dA nhn di.rqc hOa
dan cüa nhà cung cAp hay chua.

3.10 Các nghp vu bang Ilgoal l
Các nghip vi phát sinh bang các dan vj tién t khác vài don vj tien t sr diing trong nghip vi
kC toán cüa Cong ty (VND) ducic hach toán theo t giá giao djch van ngày phát sinh nghip vz.
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Các khoãn chênh Ich t giá thrc t phát sinh trong k' và chénh Lch do dánh giá lai s dir tin t
cO g6c ngoai t cu6i kS' duçrc hch toán vao kt qua hoat dng kinh doanh riêng.

3.11 C6phiiuqu9

c6 phiu qu, con ci v6n chü s& hItu duçrc cong ty mua Ii, trInh bay trén phn ngu6n vn nhu
mt khoán giâm von chü sâ hctu, bang vài chi phi mua fai. Cong ty không ghi nhn các khoán lAi
(lô) khi mua, ban, phát hành hoc hüy các cong cz vn chü so hftu cüa mlnh.
3.12 PM,, chia 10 nhun
Lçii nhun thuAn sau thu thu nhp doanh nghip Co th dirqc chia cho các c6 dông sau khi duçc
dai hi d6ng cô dông phé duyt và sau khi dA trIch 1p cac qu5 dr phông theo Diu l Cong ty vã
các quy djnh cüa pháp Iuât Vit Nam.
Cong ty trIch Ip các qu dr phông sau tr lçri nhun thun sau thuE thu nhp doanh nghip cüa
Cong ty theo d nghj cüa Hi dng quãn tn và duçrc các c6 dông phê duyt tai dai hi dng c
dong thi.thng nin.

Qu9 khen thiding và phác 10
Qu9 nay dtrqc trIch Ip nhm khen thirOng và khuyn khIch 4t chit, dem lai lçri Ich chung Va
nang cao phüc lçri cho cOng nhân viên va dtrqc trInh bay nhir mt khoãn phái trâ trén bang can
di kE toan riéng.

3.13 Nguyen 1k ghi nhOn doanli 1/ia
Doanh thu duqc ghi nhn khi Cong ty Co khà nang nhn dtrçrc các lcii ich kinh t CO th xác djnh
duçrc mt cách chAc chän. Doanh thu ducic do ltr&ng bang giá thj tnrng cüa các khoãn phái thu,
loai tth các khoân chit khau thirang mai, giãm giá hang ban và hang ban bj trã li. Các diu kin
ghi nhn ci th sau day cüng phái duc dap rng trtrOc khi ghi nMn doanh thu:

Doanh thu cung cdp djch vy
Doanh thu duorc ghi nhn khi djch vi dixcrc cung cap.
Doanh thu ti hqp ddng cung cdp và 1p dat thilt bj
Khi kt qua thirc hin hqp d6ng cung cAp lAp dt có th duçic uOc tInh mt cách dáng tin cy thI
doanh thu và chi phi lien quan dn hcrp dông dtrçrc ghi nhn ttwng üng vOi phân cOng vic da
hoàn thành ducrc khách hang xác nhn vào ngày kAt thüc kS' k toán.
Các khoãn tAng giAm kMi lircmg khi thrc hin hcrp dng, các khoán thu bi thirxng và các khoàn
thu khác chi dirçrc tInh vào doanh thu khi dA duçrc th6ng nhAt vOi khách hAng.
Khi kt quA thc hin hcrp d6ng cung cAp lAp dt không th dirçrc irOc tinh mt cAch dAng tin cay,
thi doanh thu chi dixcic ghi nhn ttryng throng vOi chi phi cCia hcip dong da phát sinh mA vic thu
h6i là tirong d6i chAc chAn. Chi phi cüa hcrp dng chi dtrcrc ghi nhn là chi phi trong kS' khi cac
chi phi nay dA phAt sinh.

Doanh thu lit hogs dng cho thuê van phông
Doanh thu tr hoat dng cho thue van phông ducc ghi nhn theo phirong pháp dix&ng thAng trong
suôt th&i han cho thuô theo quy djnh cüa hçrp dng thuê.
Tin lãi
Doanh thu duçrc ghi nhn khi tin läi phát sinh trên co sO dn tich (cO tInh dn lqi trc ma tài san
dem lai) trr khi khA näng thu hôi tiên lAi không chäc chAn.
9
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Thu nhp tir hogt d5ng ddu itt
Thu nl4p tr hoat dtng dAu tr duçic ghi nhân klii các ri11 ro tr9ng yu và các quyn sà hthi khoãn
dâu tu dA dLrçlC chuyên sang ngtr&i
mua.

Cdtüc
Thu nhâp dLrçrc ghi nhân khi quyn nhn c tüc cüa Cong ty thrçc côiig b.
Cdphiiu thzróng hay cd uk trá bang cdphilu
Không có khoãn thu nhâp nào duçrc ghi nhân khi quyên duc nhn c6
thu&n hay c t(rc
bang ci phiu dLrçlc cong b6. Tu' nhiôn, so luqng Co phiêu thuâng hay co tüc bang co phiu nhn
dtrçic së dtrqc cong bô trên thuyet minh báo cáo tài chInh.
3.14

ThuE
Thud thu nhp hin hành
Tài san thu thu nhp và thus thu nhp phãi np cho k' hin hành và cáC kS' tnrâc dirqc xác djnh
bang giá trj dr kiên phãi np cho ca quan thu& dra trén cáC müc thus su.t và các lust thu có
hiu Irc dn ngày két thüc k' k toán.

Thul TNDNhoãn iqi
Thu thu nhp hoan iai duçxc xác djnh cho các khoãn chénh loch tam th&i tai ngà7 kt thüc k' k
toán gifta Ca si tInh thuê thu nhp cüa các tâi san và nq phãi trá và giá tn ghi so cüa chüng cho
mzc dIch báo cáo tài chInh.
Tài san thu thu nhp hoãn Iai cn duçic ghi nhn cho tt cã các chénh Ich tam thii duqC khu
trü,giá frj dtrçrc khAu tth chuyn sang các k' sau cüa các khoãn I tInh thus và các khoán mu dAi
thuê chma sCr
khi ChäC chAn trong tmrang Iai sè có lçii nhuân tinh thus d sCr d%rng chônh loch
tam thxi &rqc khau tth cac khoãn tInh thug và cAc mu dãi thus chua sr dmng, ngoai trr:
to

•

Tài san thu hoãn Iai phát sinh tr ghi nhn ban dAu cüa mt tài san hoc nq phái trá tr mt
giao d'ch ma giao djch nay không cO ãnh huâng dn Ion nhun k toán hoäc lçn nhu.n tInh
thu thu nhp (hoc lô tInh thug) tai th&i dim phát sinh giao djch.

•

D6i vâi các chénh léch tam thii dmqc kMu trr phát sinh tr các khoán dAu tu vao cong ty con,
cong ty lien kt va cac khoán von gOp lien doanh, tài san thuO thu nhp hoAn lai khi chAc chän
là chênh loch ttm thxi së drçlc hoàn thp trong tuang lai CO thO dr doán dllclC Va cO tçn nhun
ChIu thuO sr dirng ducrc khoàn chênh lch tam th&i dO.
.

.

S

Gia tn ghi so cua tai san thue thu nhap doanh nghiep hoãn Ia' &rçlC xem xét Iai vao ngày ket thuc
k' kO toán và duqc ghi giãm dOn müc báo dam chAc chän cO dü lcii nhun tInh thuO cho phep lci
ich cüa mt phn hoc toàn b tài san thue thu nhp hoän Iai dtrcic scr dmg. Các tài san thue thu
nhp doanh nghip hoân lai chua hi nhn truàc day duqc xem xét lai vào ngày kOt thüc k' ké
toán và ducic ghi nhn khi chäc chAn cO di ku nhu.n tInh thuê dO cO thO sCr diing các tài san thuO
thu nhâp hoân lai chua ghi nhn nay.
Tài
thuO thu nhâp hoãn li và thuO thu nhâp hoAn Iai phãi trà dmcuc xác djnh theo thuO suAt dr
tInh s áp dvng cho k' tài san dwuc thu hi hay ncr phài trã dtrçnc thanh toán, dra trén các mire
thuO suât và lut thué cO hiu lrc vào ngày kOt thüc k' kO toán.
san

ThuO thu nhp hoAn lai duçuc ghi nhn vào báo cáo kOt qua hoat dng kinh doanh ngoi tnir tnrmg
hcrp thuE thu nhp phát sinh lien quan den mt khoãn mic dmac ghi thang vào vOn chü so hüu,
trong tru&ng hcip nay, thuO thu nhp hoan Iai cUng duçc ghi nhn tnrc tiOp vào vOn chü sO hUu.
Cong ty chi bà trfr cac tai san thuO thu nhp hoãn Iai và thuO thu nhp hoAn li phãi trá khi các
dan vl np thuO có quyén hcup pháp duqe bü tnr gi€a tài san thuO thu nhp hin hành vOi thuO thu
nhap hin hành phai np va các tâi san thuO thu nhp hoân lai và thuO thu nhãp hoãn Iai phái tra
lien quan dOn thuO thu nhp doanh nghip cüa cüng mit dan vj np thuO và duçuc quãn l bOi
10
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cüng mt ccx quan thug và dcn vj np thu dir djnh thanh toán thuê thu nhp hin hành phai trá Va
tài san thu thu nhp hin hành trn ccx so thuân.
3.15 Cdc ben lien quan
Các ben dixçxc coi là ben lien quan cüa Cong ty neu mt ben çó khã nang, trrc tip hoc giãn tiêp
kim soát ben kia hoc gay ãnh hirOng dáng k tOi ben kia trong vic ra các quyet djnh tài chInh
và hoat dng, hoc khi Cong ty va ben kia cüng chju si,r kim soát chung hoc ãnh huOng dáng
k chung. Các bôn lien quan có th là các Cong ty hoc các cá nhân, bao g8m các thành vien gia
dinh than cn cüa các cá nhân duqc coi là lien quan.
4. TIEN vA CAC KHOAN TUING DUYNG TIEN
Sd cudi Ic))
Tin mt
Tin gCri ngân hang
Các khoãn tirang dtroiig tiên

5 1.218. 157
132.092.454.169
225.500.000.000
357.643.672.326

TONG CQNG
5. CAC IGloAN PHAI Tim KHAC

56 cudi k$'
Phái thu lAi tin gri
C tic phái thu
Tam (mg du tu dir an
K qu9 thirc hin di,r an
Phài thu khác
TONG CQNG
Trong do:
Phái thu ben lien quan 'thuyêt minh 19)
Phái thu các ben khác

11

Don vj tinh: VND
56 ddu nám
49.465.136
112.075.742.134
491.900.000.000
604.025.207.270
Don vj tInh: VND
Sd ddu nám

11.958.038.189
75.687.989.000
61. 162.2 10.662
10.600.000.000
1.557.565.393
160.965.803.244

52.646.997.260
318.413.852.000
37.958.842.373
10.600.000.000
6.278. 823 .88 1
425.898.515.514

83.470.917.535
77.494.885.709

328.427.478.768
97.471.036.746
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6. TAI SAN CO DJNH HIYU HiNH

Don vi lInk: VND
Nhà tha &

Nguyen giá:
S6 dAu näm
Mua mài
Du tu XDCB hoàn thanh
Tang khác
só cu6i k5'
Cia in hao mon IUy k:
s6 du nã m

Khu hao trong k'
S cuM k3'
Giá trj con lai:
s6 du näm
S6cu6ik'
7. TA! SAN cO DjN11 VO HJNH

vgl kien Iruc

Phzrtyng gin
v2n ta:

15.535.842.267

5.495.528.464

1.258.818.749
32.455.000

9.670.423.273
99.340.000
25.305.605.540

5.495.528.464

1.29 1.273.749

22.290.189.480
32.455.000
9.670.423.273
99.340.000
32.092.407.753

12.889.594.109

4.323.241.499

496.808.200

17.709.643.808

551.518.895
13.441.113.004

344.751.930
4.667.993.429

151.037.529
647.845.729

1.047.308.354
18.756.952.162

2.646.248.158

1.172.286.965

762.010.549

4.580.545.672

11.864.492.536

827.535.034—

643.428.020

13.335.455.591

Thug bj

vOn phong

2

Tong cong

Doiz v/ iInh: VND

Quyn th dyng ddt

Phdn mjm vi tInh

Tong cong

s6 du näm

11.592.038.449

Mua mài
manhly
s6 cuM kj'
Cia trj hao mOn lUy k:
S6 du näm

11.592.038.449

3.327.623.3 18
306.650.000
3.171.863.318
462.410.000

14.919.661.767
306.650.000
3.171.863.318
12.054.448.449

3.816.303.310

3.327.623.318

7.143.926.628

161.000.532

28.576.704
3.171.863.318

189.577.236
3.171.863.318

3.977.303.842

184.336.704

4.161.640.546

278.073.296

7.775.735.139
7.892.807.903

Nguyen giá:

KhAu hao trong kS'
Thanh1

s6 cuM kj'
Giátijconlai:
S du näm
s6 cu61 k5'

7.775.735.139
7.6 14.734.607
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8. BAT DONG SAN DAUTIJ
Nhà tha &
vat kien trác

May móc
& thiêt lij

Thilt bj
van phông

Khác

Don vj tInh: VND
Tdng c5ng

Nguyen gil:
S du näm

Tang trong k'
Thanh I

S cui k'

989.638.933.389

372.973.257.258

37.567.261.426

4.148.418.507

90.250.454

546.453.001

41.715.679.933
90.250.454

2.548.471.364

1.363.248.894.102

1.024.657.723.451

377.121.675.765

370.069.173.295

218.933.184.090

90.250.454

17.215.748.372
2.548.471.364

12.087.018.127

90.250.454

2.638.721 .81 8
546.453.001

1.402.325.852.217

546.453.001

589.639.060.840

Gil trj hao mon JOy k:
S du tim
Khu Iiao trong kS'
Thanh 1

S cui k5'

29.302.766.499
2.638.721.818

384.736.450.303

231.020.202.217 _____

s iu näm

619.569.760.094

154.040.073.168

773.609.833.262

S cu& k

639.921.273.148

146.101.473.548

786.022.746.696

—

546.453.001

616.303.105.521

Gil In cOn lai:

/3
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9. CAC KHOAN DAU TIX TA! CHiNH
Dâutirnganhn

Sócuôikj)

Don vj tInh. VND
Sódáunãrn

Chüng khoán kinh doanh (Thuyt1l minh s 9.1)

29.471.856.363

59.751.236.919

Dv phong giám giá dAu tu ngn han

(6.482.358.365)

(6.378.080.42 1)

fMu tu nm gi& dn ngày dáo han (*)
Giá tn con lai cüa các khoãn dãu tir
ngãn hn

177.597.798.720

3 10.000.000.000

200.587.296.718

363.373.156.498

(*) DAu Ur nm gi& dn ngày dáo han 177.597.798.720 là các khoàn tin gCri ngân hang có thi hn gôc
trén ba (3) thang và duài mu&i hai (12) thang, huàng lãi suât bInh quân trong khoàng 5.50%/nãm.

Dun vj tInh: VND

Dãu tir dài hin

Dâu ti.r vao cong ty con (Thuyêt minh so 9.2)

S cudi kj'
2.977.851.884.818

Sd ddu nàm
2.779.277.518.578

DAu tu vào các cOng ty lien kt (Thuydt ,ninh sd 9.3)

6.444.510.798.762

6.440.924.118.299

673.575.293.058

701.533.143.058

(4.688.376.156)

(4.082.712.957)

530.000.000.000

530.000.000.000

10.621.249.600.482

10.447.652.066.978

DAu tu dài han khác (Thuye't rninh sd 9.4)
Dir phong giàrn giá dAu Pr dài han
DAu r n&m g10 dn ngày dao han (Thuydt ,ninh sd 19)
Giá tn cOn lai cüa các khoãn dãu tir
dOi han
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9.1 Cháng khoán kinh doanh

S cu61 k>
Giá trj dcu tu (VND)
DyphOng(VND)
6.133.400.000
(6.133.400.000)
23.338.456.363
(348.958.365)
29.471.856.363
(6.482.358.365)

Ten COng 1i
Cong ly CP MAng Cânh
Các khoán du tu khác
TONG CQNG
9.2 Dilu t:rcüa COng 1, mc vào các cOng ty con
Tlsá
Ten cong ty
hiu (Yo)
Cong ty TNHH Quãn L và Khai Thác Bt
100,00
Dng San R.E.E
Cong ty CP Djch Vu & K' Thut Ca Din
90,90
Lanh R.E.E
Cong ty CP Din May R.E.E
99,99
Cong ty CP Nang Lrqng Mt Tthi R.E.E
99,99
Cong ty CP Bt Dng San R.E.E
99,97

Giáfrjddutzc(VND)
S cuói k
Sd ddu nám

sd ddu nàm
Giá tn dáu tzq'VND)
6.133 .400.000
53.617.836.919
59.751.236.919

Dja dim

Dphông (VND)
(6.133.400.000)
(244.680.421)
(6.378.080.421)

Nganh ngh kinh doanh

6.000.000.000

6.000.000.000

TP.HCM - Vit Nam

DV quân l van phOng

149.997.353.000

149.997.353.000

TP.HCM - Vit Nam

Ca din

149.992.500.000

149.992.500.000

TP.HCM - Vit Nam

Dién may

230.128.562.025

42.228.562.025

TP.HCM - Vit Nam

Din

650.592.000.000

650.592.000.000

TP.HCM - Vit Nam

Bt dng san

Cong ty CP Du Tu Ni.râc Sach Vit Narn

99,97

16.760.000.000

200.000.000

TP.HCM - Vit Nam

COng ty CP Thüy Din Thác Ba

60,42

655.239.489.784

655.239.489.784

Yen Bái — Vit Nam

Cung cp rniâc
Thüy din

Cong ty CPPT Din Trà Vi nh(*)

66,29

56.252.866.009

56.252.866.009

Trà Vinh — Vit Nam

Cung cap din

Cong ty CP H Tang vâ BDS Viêt Nam

50,6 1

207.611.970.000

207.611.970.000

Ha Ni — Vit Nam

Bat dçng san

Cong ty CP Phong Diên Thun Binh (**)

49,08
100,00
70,00

105.277.144.000
111.162.777.760 BInh Thuãn — Vit Nam
COng ty TNHH TMDV TIn Hiu Xanh
750.000.000.000
750.000.000.000
TP.HCM - Vit Nam
Cong ty CP Bt Dng San Song Long (***)
0
0
TP.HCM — Vit Nam
TONG CONG
2.977.851.884.818
2.779.277.518.578
(*) Duc di ten tir Cong Ty CPPT Din Nong ThOn Trà Vinh theo giyphep dang k thay di In th(r 5, ngày 31 tháng 03 nAm 2020.
(**)Ta j ngày 30/06/2020, Cong ty nãm gift han 50% quyn biu uyt doi vài Cong ty CS Phn Phong Din Thun BInh.
(***) TInh dn 30/06/2020, Cong ty chua gop von vâo Cty CP Bat Dng San Song Long.
'5
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CONG TV CO PHAN CQ DIN LINH
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH
Quy II ket thuc ngay 30 thang 06 nam 2020

9.3 Diu lu vào cdc cong ty lien kt
Ten cong ty

T) lé sã hzru '%)

Ngành ngh kinh doanh

Giá In ddu tic ( VND)
Sá cui kj>

Sá dáu nOrn

COng ty CP Dja Oc Sài GOn

28,87

54.457.202.000

54.457.202.000

BAt c1ng san

COng ty CP ThOy Dién Thác Ma

42,63

382.178.855.776

382.!78.855.776

San xuât din

COng ty CP Nhit Din Ninh Binh

24,61

55.515.588.342

55.515.588.342

San xuAt din

Cong ty CP Nhit Din Phá Lai

24,!4

825.727.978.500

825.727.978.500

San xuAt diên

173.265.171.175

173.265.171.175

Cong ty CP Thüy Din Song Ba Ha

34,30
25,76

368.000.000.000

368.000.000.000

SãnxuAtdin
San xuât din

Cong ty CP BOO NLrâc Thu Dcrc

42,! 0

409.901.420.000

409.901.420.000

Cung cap ntrâc

Cong ty CP CAp Ntrâc Thu D&c
COng ty CPDT Nuàc Tan Hiép

44,17
32,00

68.375.426.417
76.800.000.000

68.375.426.417
76.800.000.000

Cung cAp n,iàc
Cung cAp nuâc

Cty CP DT và KD Nuâc Sach Sài GOn

3 0,00

45.000.000.000

Cung cap nuâc

Cong ty CP CAp Ni.r&c Gia Dlnh

20,05

24.809.965.209

COngtyCPThüyDiên Binh Din

25,47

59.910.716.000

Cong ty CP CAp Nixâc Nha Be

20,02

40.176.895.080

COngty CP TD VTnh San SOng Hinh

49,52

1.973.792.057.976

COng ty CP Thily Dién Min Trung
COngtyCPNi.râc Sach SOngDà

22,68
35,95

615.869.678.461
691.163.889.610

COng ty CP Thay Din Mtrng Hum

49,06

324.939.754.206

Cong ty CP CAp Ntrâc Khánh HOa

43,88

254.626.200.010

45 .000.000.000
24.809.965.209
59.910.716.000
40.176.895.080
1.970.205.377.5 13
615.869.678.461
691.163.889.610
324.939.754.206
254.626.200.010

6.444.510.798.762

6.440.924.118.299

CtyCPThOyDiên Srok Phu Miêng

TONG CQNG
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CONG TY CO PHAN Co. DIN LiNH
THUYET MLNH BAO CÁO TA! CHINH
Qu' II kt thüc ngày 30 thang 06 näm 2020
9.4 Du lu dài han khác
Scuik)

Ten COng ty

Cong Ty CP Nhit Din Quang
Ninh
Cong ty CP Than Dèo Nai
Các khoãn dAu ti.r dài han khác

TONG CQNG

S ddu nOm

Giá frj ddu
DrphOng (VND) Giá trj ã'âu tir(VND)
!it(VND)
442.688.454.200
470.646.304.200

Dwphông (VND)

13.357.749.878

(1.046.901.878)

13.357.749.879

(1.867.625.082)

217.529.088.980

(3.641.474.278)

217.529.088.979

(2.215.087.875)

673.575.293.058

(4.688.376.156)

701.533.143.058

(4.082.712.957)

10. THUE PHAI NQP NHA NUOC

DonvitInh: VND

Sd cudi k)
Thus thu nhap doanh nghiêp
Thuê GTGT
Thus thu nhp Ca nhân

TONG CONG

Sd ddu nOrn

24.555.688.699

12.347.475.906

9.883.312.860

988.119.104

407.852.736

567.664.091

34.846.854.295

13.903.259.101

11. CHIPHIPHAITRA

Do?? vj tInh: VND

Sd cudi k)
Chi phi lãi vay, trái phiu
Các khoán phãi trã khác

TONG CONG

Sd ddu nOm

94.775.382.175

97.775.403.067

2.300.713.895

23.732.020.154

97.076.096.070

121.507.423.221

12. CAC IUiOAN PHAL TRA NGAN 113N KHAC
Do?? vi tInh: VND
Sdcudi/cj)
SdddunO,n
Bão him xã hi, bão him y t, KPCD, BHTN
Phãi trâ các khoãn du tir
C trc, trái tirc phái trã cac c dOng
Các khoãn phâi trã khác

TONG CONG
Trongdo:
Phái Ira ben lien quan ('Ihuyêi rninh 19)
Phái Ira các ben khác
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46.151.580

43.503.580

7.249.259.000

33.611.023.026

50.195.670.066

45.186.046.606

9.165.691 .423

9.317.289.058

66.656.772.069

88.157.862.270

5.005.802.139

7.574.766.058

6 1.650.969.930

236.011.004.035

CONG TY CO PHAN Co. DIN LNH
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHtNH
Qu$i II k& thüc ngày 30 tháng 06 nAm 2020
13. VAY VA NQ THUE TA! cllfrta

Doi vj tInh: VND

13.1 Ngln hgn
Vay ngn han

So cui kj)

SI ddu nam

449.604.285.714

481.578.452.384

Vay ngn hgn (thuy& minh 19)

68.000.000.000

Ncr dài han din han phái trá (*)

199.604.285.714

Tráiphilu dài han elAn hanphái ira (**)

250.000.000.000

163.578.452.384
250.000.000.000

13.2 Dài ha,z

3.237.732.806.136

Vay dãi hn

3.194.634.560.924

Ncr dài han (*)

455.849.364.994

415.45 7.9 76.186

Tráiphilu (**)

2.781.883.441.142

2.779.176.584.738

3.687.337.091.850

3.676.213.013.308

TONG CONG

Các khoãn vay dài hn có 1i sut tuang (rug tr: 3,8% dn 8,17% / näm.
(*,) Liii tilt vay dài han nhw sau:
Khoán tin dung s6
SA cuAl lcJ)('VND)
Ngày dIn hn
Mo tá tài san thi chAp
Ngân hang TNHHMçt Thành Viên HSBC
HDTD / VNM
3 18.214.285.713
Ngày 24 tháng
Tài san ti dja chi s6 9 Doàn
170276CM (VND)
7 nm 2024
VAn Br, Phu&ng 12, Q.4, TP. HCM
Ngdn hang TMCP Quic Ti— hI Nhdnh Sal Gön
HDTD/100.HDTD.625
133.330.000.000
Ngay 30 tháng Th chAp bang khoãn phãi thu tr cho thuê
.16 .VIB (VND)
9 nAm 2021 vAn phOng cüa cAc cao ôc, khoãn phâi thu
Co t(rc nhân tr cty CP BOO Nir(rc Th Dcrc
Ngân hang TNHHMTVShinhan V11 Nan,
SHBVN/BC/HDTD/R
203.909.364.995
Ngay 08 thang
ThA chAp bang tài san hInh thAnh trong
EE/20 1805(VND)
5 nãrn 2026 tirang Iai thuOc quyAn sâ hOu cüa Cty CP
Cc Din Lnh tai dja chi 364 Cong Hôa,
P13, Tan Binh, TP.HCM

TONG CONG

655.453.650.708

(**) Trái phiu
Vâo ngày 28 thang 9 nAm 2017 và ngày 18 thang 10 nAm 2017, Cong ty da phát hành 1.000 trái
phiAu vâi t6ng giá trj 1.000 t) VND (mnh giá 1 t dng/ trái phiu), S6 trái phiu nay dtrctc mua b&i
Ngân hang Thuong mai C6 phAn Ngoai thucrng Vit Nam - Chi nhánh H6 ChI Minh ("VCB") và Cong
ty Lien doanh Quãn 1 qu9 dAu tu ch(rng khoán Vietcombank ("VCBF"). Các trái phiAu nay ducic hoàn
trã sau nAm (5) nAm k tr ngày phát hành.
COng ty cam kt mua lai s6 luqng trái phiu truâc hn kA tr ngày phát hành theo k hoach nhu sau:
- 250 trái phiu dA phát hành vao ngày trOn hai mtrai b6n (24) thang ké tr ngày phát hành;
- 250 trái phiu dA phát hành vao ngày trOn ba muon sáu (36) tháng ke tü ngày phát hành;
- 250 trái phiAu dA phát hành vào ngày frOn b6n mtrcini tam (48) thang ké tr ngày phát hành; Va
- 250 trái phiêu dA phát hành vào ngày trOn sáu mtroni (60) tháng kA tfr ngày phát hành.
T6ng s6 tin thu tr dt phát hành nay &rqc sCr dijng dA dAu tu cac d an cüa Cong ty; tang quy
mô v6n hoat dng cüa Cong ty. Cáo trái phiu nay duc dam bâo bang 74.896.260 c6 phiu Cong ty C6
phAn Nhit din Phá Lai thuc so hOu cüa Cong ty (ThuyAt minh s6 9.3).
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Vão ngày 28 tháng 01 näm 2019 Cong ty dA phát hành 2.3 18 trái phiu có k5' han 10 näm (REEB0ND2029) vói tng giá tn 2.318 t VND (mênh giá 1 t' dng/ trái phiu). Day là Trái phiu không
chuyn dti, khong kern chirng quyn và duçic bào !ãnh thanh toán bô'i Credit Guarantee and Investment
Facility (CGIF) — Mt qu tin thác cüa Ngân hang phát trin Châu A ("CGIF").
Ting s tin thu thrçc tr dqt phát hành nay d sCr diving cho vic phát trin du an và các hoat
dng mua ban, chuyn nhuqng van. Các trái phiu nay duc dam bâo bang 38.365.168 c phiu Cong
ty CP Thüy Din Thác Ba và 32.000.000 c phiu Cong ty CP Thüy Din Song Ba Ha.
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Quy II ket thuc ngay 30 tháng 06 nam 2020

14. VON CHU S(IHfYU

V6n cphán
Nám trirOrc
S dAu nAm
Lqi nhun tang trong k'
Chiactüc

S6 cui näm

Thng dw
von cO phân

Cphi1u
ngán qu9

Qu9 ddu tie
phát triên

3.100.588.410.000

1.050.233.348.786

(83.026.660)

200.979.473.252

3.100.588.410.000

1.050.233.348.786

(83.026.660)

2 00.979.473.252

3.100.588.410.000

1.050.233.348.786

(83.026.660)

200.979.473.252

3.100.588.410.000

1.050.233.348.786

(83.026.660)

200.979.473.252

Do vi tInh: VND
Lcn nhuan
chzraphán phOi

Tdng cc5ng

3.633.608.626.986
1.249.595.591.592
(558.091.666.800)
4.325.112.551.778

7.985.326.832.364
1.249.595.591.592
(558.091.666.800)
8.676.830.757.156

4.325.112.551.778
522.715.379.840
(496.081.481.600)
4.351.746.450.018

8.676.830.757.156
522.715.379.840
(496.081.481 .600)
8.703.464.655.396

NAm nay

s6 dAu nãm
Lcii nhuân tang trong k'
Chiac6tücnAmthIâc(*)
' (.
So cuoi ky

(*) Theo Nghj Quy& cüa Dai HOi C Dong s 02/2020/DHDCD-NQ ngày 15 thang 05 nam 2020, c6 dông cüa Cong ty dã tMng nhAt thông qua Ti trInh cüa Hi
Dng Quãn Trj ("HDQT") v k hoach chi trá c6 t(rc bAng tin cho cac c dông hin hthi cüa Cong ty tai müc 16% trén ménh giá cüa C6 phiu ph6 thông. Cong ty da
ch6t danh sach c6 dông d chi tra c6 t(rc 16% nay, tuang di.rcing vâi 496.081.481.600 VND vào ngày 03 tháng 03 nãm 2020 Va thirc hiên chi trã vào ngày 10 tháng 04
nãm 2020.
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Qu II k& thCzc ngày 30 tháng 06 nãm 2020

15.
DOANH THU
15.1 Doanh thu ban hang và cung cp dlch
Don vi tinh: VND
Qzij II nám 2020
Qu) II nám 2019

Tang doanh thu

166.710.168.103

144.161.129.518

Trong do:
Doanh thu tccung cap djch v

166.710.168.103

144.161.129.518

15.2 Doanh thu hoit dng tài chInh

Don vj tInh: VND
Qui IInám 2020
Qu IInám 2019
C6 tüc &rcYc chia
Läi tin gri
Läi chênh Ich t) giá
Lãi tr thanh 1' các khoãn du tir

297.468.383.961
27.197.903.964
11.313.742
641.555.400

218.815.116.265
38.180.131.386
93.693.670
39.484.252

TONG CQNG

325.319.157.067

257.128.425.573

16.
CIII PHI TAI cifiNu

Don vj tInh: VND

Qufll nám 2019

Qujll näm 2020
Dir phóng (Hoàn nhap) giàm giá dAu ti'
Chi phi lâi vay
Phân b6 chi phi phát hành trái phiu
Lô chênh Ich t giá
L tü thanh l các khoãn dAu t,x
Chi phi tài chinh khac

TONG CQNG

(19.829.615.967)
75.620.316.867
1.353.428.202
19.242.404
32.729.046
57.806.417

(69.840.226.339)
83.294.698.738
1.357.366.846
32.639.204
35.250.430
34.795.407

57.253.906.969

14.914.524.286

17.
THU NHAP KHAC,cm pm KHAc

Don vj tinh: VND
Quj II nám 2020

Qu llnäm 2019

Thu nhp khác
Chi phi khác

1.790.129.772

3.485.754.928

TONG CQNG

1.790.129.772

3.485.754.928

18. CIII PHI HOJT DQNG
Don vj tInh: VND
Qufllnám 2020 Qu IInám 2019
Chi phi nhân cong
Chi phi khu hao tài san c6 djnh
Chi phi djch vu muavào
Chi phi khác bang tiên

6.481.762.592
15.65 1.345.816
28.312.886.556
3.468.494.269

7. 177.152.323
9.288.586.481
30.626.552.194
4.202.992.711

TONG CQNG

53.914.489.233

51.295.283.709

21

CONG TY CO PHAN CO DIN LiNH
THUYET M1NH BAO CÁO TAI CHtNH
Qu' II kt thüc ngày 30 tháng 06 näm 2020
19. CAC NGHIP v

vA SO Dli' V(fl CAC BEN LIEN QUAN

Các nghip vi,i vài các cong ty có liOn quan bao gm tht cã các nghip vi &rqc thrc hin vi các
cong ty ma COng ty có mi liOn kt thông qua quan h du tu, nhOn dAu tu hoc thông qua mt nhà du
tu chung và do do së là thânh viOn cüa cüng mt Cong ty.
Các nghip vu chü yEu vâi các ben liOn quan trong k' nhi.r sau:

Các ben lien quan

Mdi quan h

N3i dung nghip vu

Cong ty C phAn Djch Vu & K5
Thut Ccir Din Lanh R.E.E

Cong ty con

Doanh thu cho thuO
Chi phi XDCB

1.082.692.456
258.000.000

Cong ty C phn Din May R.E.E

Cong ty con

Doanh thu cho thuO

156.538.600

Cong ty TNHH Quãn L &
Khai Thác Bt Dng San R.E.E

Cong ty con

Doanh thu cho thuO
PhI quãn 1)'
CO ti'rc

7.526.008.157
(20.088.617.305)
3.063.638.867

Cong ty C6 phn BAt Dng San
R.E.E

Cong ty COIl

C t(rc
Chi phi XDCB

76.676.400.000
(517.587.486)

Cong Ty TNHH Thtrcxng Mai &
Djch Vi RMC

COng ty con
gián tip

Doanh thu cho thuO

177.713.609

Cong ty TNIHH San XuAt và Dich
v REEPRO

Cong ty con
gián tip

Doanii tim dich vu

8.428.000

Cong Ty CP Nang Ltrcmg MAt
Tr&i REE

Côngty con

C6 tirc
PhI chuyOn gia

16.959.600.000
(154.500.000)

Cong ty TN.HH Thtwng Mai Djch
Vi Xây Dirng Tin Hiu Xanh

Cong ty con

Chi phi lAi vay
COtüc

(884.931.507)
57.325.064.694

Cong Ty C Phn Phat Trin Din
Ira Vinh

COng ty con

Thu nhp c t(rc
PhI thuO chuyOn gia

3.489.272.000
(18.000.000)

Cong ty C Phn Nhit Din Phã
Li

Cong ty lien kêt

Thu nhp c6 t(rc

77.396.260.000

Cong ty C Phn Ntràc Tan Hip

Cong ty liOn k&

Tini nhpcôtác

7.680.000.000

COng ty C PhAn CAp Nuàc Thu
Dc

COng ty liOn kEt

Thu nhp c tüc

4.505.664.000

Cong Ty c6 Phn Thüy Diên
Thác Mci

Cong ty liOn kt

Thu nhOp Co tirc

44.765.610.000

Cong Ty C Phn CAp Nuc
Nhà Be

Cong ty liOn kEt

Thu nhp c tCrc

1.963.890.000

COng ty C Phn Thüy Din
Vinh San SOng Hinh

Cong ty liOn kt

Cho vay

35.000.000.000

LAi trái phiu va cho vay

19.243.528.768
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Vào ngày kt ihüc k' kE toán, cac khoân phài thu va phãi trá các ben liOn quan duc th hin nhu sau:
Pliw thu k/ide/i hang
Các ben lien quan

M6i quan h

Ni dung nghip vu

COng ty CP Phong Din Thun Binh

Phái thu/phái trá
(VND)
Cong ty con LiTng tnrâc CP dir an
396.596.896

Cong ty TNHH San Xut & Djch Vu
REEPRO

Cong ty con
gián tiOp

Doanh thu djch vi

TONG CQNG

Plidi t/ii c/io VU)'

9.270.800

405.867.696
ng(i!i /1(111

COng ty C Phn Thüy Dién Vinh
San—SôngHinh
TONG CQNG

Cong ty liOn kt

Cho vay

23 8.600.000.000
238.600.000.000

TrdiphiAu nJm gifr din ngày ddo han
Cong ty CP Thüy Din VTnh Scm —
Cong ty liOn kt
Song Hinh
TONG CQNG

Mua triii phiéu

500.000.000.000
500.000.000.000

Phãi thu khdc

Cong ty C Phn Thch Vi & Kj
Thuât Ca Din Lanh R.E.E

Cong ty con

Phái thu cô t(rc

50.000.000.000

Cong ty TNHH Quán L & Khai
Thác Bt Dng San R.E.E

Cong ty con

Cung cAp djch vi

763.750.452

Cong ty C6 Phn Thüy Din Srok
Cong ty liOn kt
Phu Mieng
Cong ty C PhAn Cp Nuàc Thu Drc Cong ty liOn k&

Phãi thu c6 t(rc

15.433.893.000

Phái thu c6 tirc

1. 126.4 16.000

Cong ty CP CAp Ntr&c Khánh HOa

COng ty liOn kAt

Phái thu c t(rc

9.127.680.000

COng ty CP ThCiy Din VTnh San —
Song Hinh
TONG CQNG

Cong ty liOn kt

Phâi thu lAi trái
phiu

7.019.178.083
83.470.917.535

P/un Ira khác
Cong Ty C6 Phn Phát Trin Din
Trà Vinh
COngtyTNHHQuãnL&Khai
Thác BAt Dng San R.E.E
TONG CQNG

COng ty con

PhI chuyOn gia

(19.800.000)

Cong ty con

PhI djch vi
quãn 1'

(5.005.802.139)
(5.025.602.139)

23

CONG TY CO PHAN CO DIEN LANH
THUYET MINH BAO CÁO TAT CHINH
Qu' II kt thüc ngày 30 thang 06 nãm 2020

Mt vài s Iiu t.rc1ng üng trong các báo cáo tâi chInh ciia nãm tnrOc dã dircc phan Ioai lai cho phü hçp
vâi hmnh thCrc trmnh bay cüa cac báo cáo tài chInh nãm nay.
Báo cáo tài chInh Qu II näm 2020 kt thüc ngày 30 tháng 06 nãm 2020 dä thrcic Ban Tong Giám Dôc
Cong ty phé duyt dé phát hành vào ngày 27 tháng 07 näm 2020.

Phm Thi Ngoc Trang
Ngtthi !p

H Trn Diéu Lynh
Ké Toán Tru&ng

"!'4,

Mai Thanh
lam dôc

Ngày 27 tháng 07 nãm 2020
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