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BAO CÁO KIT QUA HO,T DONG KINH DOANH HOP NHAT
QU IV k& tlnc ngãy 31 thang 12 nm 2019

DVT: VND
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4.966.558.914
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(98.584.137.794)
(214.709.679.120)
2.105.657.869.033
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CONG TY CO PHAN CO DIN LANH
BAO CÁO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH HOP NHAT
Qu IV k& thUc ngày 31 tháng 12 nAm 2019

Giãi trInh nuyên nhân bin dOna kt uã hoat dôn kinh doanh hyp nht Ouy
IV/20 19:

Tang Içii nhun sau thud hçip nht cña c dông cong ty Me Qu IV näm 2019 là 449 t dng giám
102t tirang(rnggiàm 18 %so vài cüngk'nAm2018,chüyêu là do:
Lqi nhun Mãng Ha tang Din Niró'c Quy IV/2019 là 273 t' dông trong khi cüng k' nAm tnrc là
347 t' ding, giãm 74 t' dông, trong do ãnh hu&ng giãm chüyu là do cling k5' näm truc cong ty
thirc hin hoàn nhp dir phong dau tu 66 t dông trong khi sO tixcmg ng Qüy IV nãm nay là 2,5 t
dông. Lçii nhun tlr cac cong ty thüy din cling bj ành huàng bâi tmnh hInh thüy van khOng thun lçii
cüng gOp phân lam giãrn lçii nhun mâng nay so vài càng kS'.

.4

CONG TY CO PHAN C DIN LNH

B03-DNII-IN

BAO CÁO Urn CHUYEN lIEN T HQP NHAT
Cho k' k toán 12 thang kt thUc ngày 31 thang 12 näm 2019

DVT VND
Ma Si

Thuyl
,ninh

Chi lieu

Tic ngày 01/01/2019 Tic ngày 01/01/2018
den ngày 31/12/2019 den ngày 3 1/12/2018

I. LUU CHUVEN TIEN T! HOAT
DQNG KINHDOANH
01

Lçri nhun truóc thud

1.920.227.532.374

2.118.013.069.944

175.749.944.122

161.304.336.97 1

(36.710.408.510)

(181.821.279.821)

66.910.746

180.374.946

(1.335.095.130.135)

(1.298.328.721.279)

409293757255

226.511.404.624

1.133.532.605.852

1.025.859.185.385

159.808.728.348

(729.468.253.445)

(14.174.271.360)

596.222.869.695

(409.302.676.035)

(283.282.208.763)

(20.575.522.452)

(27.644.764.928)

7.860.124.929

(30.466.257.218)

Didu chinh cho các khoán:
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Khu hao tài san c djnh

8.9.11

Các khoãn dij phàng
(Lài) I chênh lch t' giá h6i doái do dánh giá
Ii các khoãn rnic tin té có gc ngoi t
(LAi) I tr hoat dOng dAu tir
Chi phi lAi vay va phân b6 chi phI phát hành
trái phiêu
Các khoãn diu chinh khác
Lqi nhuân tu ho*t dng kin Ii doanh
trtróc thay dôi von Iuu dng
(Tang) giãrn các khoãn phãi thu
(Tang) giãm hang tn kho
(Tang) giàm các khoãn phãi trã (không kê
IAi vay phãi trã, tIiu TNDN phãi np)
TAng (giárn) clii phI trá trixóc

13

(Tang) giàrn chCrng khoán kinli doanh

14

Tin lãi vay dA trà

(336.058.885.040)

(221.359.370.826)

15

Thu thu nhp doanh nghip dA np

(208.964.856.641)

(236.725.059.088)

17

Tin chi khãc tr hoat dng kinh doanh
Luu chuyn tin thuân tfr hot dng
kinli doanh
H. LUU CHUYEN TIEN Ti'S HOAT
BONG DAU TI!
Tin chi d mua srn tài san c djnh

(3.241.931.804)

(2.891.980.522)

308.883.315.797

90.244.160.290

(286.83 1.822.338)

(340.011.526.865)

1.697.967.829

1.239.262.329

20

21
22

Tin thu tr thanh l' tài san c dinh

23

(3.774.214.610.420)

(1.419.234.830.053)

24

Gtri tin kS' hn vào cac ngân hang
Tiii thu h6i cho vay cüa các krn vi khác

3.708.727.558.044

794.654.665.938

25

Tin chi du ttr gop v6n vào dan vj khác

(2.232.137.673.491)

(388.380.606.838)

26

Tin thu hi dAu tLr gop vn vào don VI khác
Tin thu IAi cho vay, c tcrc Va Iç nhun
dtrac chia
Luu chuyn tiên thuán tu' hot dng

196.795.896.639

430.672.248.754

79 1.439.728.642

700.796.087.043

(1.594.522.955.095)

(220.264.699.692)

27
30

6

CONG TY CO PHAN C DIN LNH

O3-DN/HN

BAO CÁO LU1J CHUYEN lIEN T HOP NHAT (tiEp theo)
Cho kS' k toán 12 tháng kt thüc ngay 31 thâng 12 näm 2019
DV7' VND
Ma s

Thuy
rninh

CM

3I

IILLUU CHUYEN TIEN TtTHOT
DQNG TAI CHINH
Nhn v& gop cüa c6 dong thiu s

34

Tin vay ngn han, dài ban nMn dLrQc
Tin chi trà nqg6c vay

36

C6 tcrc da trã cho chü s& h0u

40

Luu chuyn thun tIr hoyt dng tài chinh

50

60
61
70

Tt- ngày 01/01/2019 Tà ngay 01/01/2018
den ngày 3 1/12/2019 den ngay 31/12/2018

-

15.400.000

3.865.621.050.817

1.921.237.150.531

(2.260.573.925.829)

(1.722.158.019.464)

(624.875.925.753)

(601.660.154.901)

980.17 1.199.235

(402.565.623.834)

Luu chuyn tin thun trong kj'

(305.468.440.063)

(532.586.163.236)

Tiên và tlrong throng tin dâu kS'
Anh hucrng cüa thay d61 t' giá hi dOai
quy dôi ngoai t

1.865.096.744.967

2.397.186.656.336

(51.253.000)

496.251.867

1.559.577.051.904

1.865.096.744.967

Tién v ttrong duong tiên cuôi k'

F7CÔWT
CÔPHAN
OW/i
Pham Thj Uyên Phwng
Ngtrcn Ip

H Trân Diu Lynh
K toán tnrông

Ngày 22 tháng 01 nAm 2020

/
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hi Mal Thanh
lông Giám dôc

CONG TY CO PHAN CO DIN LiNH

809-DN/HN

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH I-lOP NHAT (tip theo)
Ngày31 tháng 12 näm 2019

1.

THÔNG TIN DOANH NGHIP

Cong ty Co phân Cc Diên Lanh là mOt cong ty cô phân dtrc thành 1p tai Vit Nam theo Giây Chfrng
nhn Dang k Kinh doanh so 1506/GP-UB ngày 25 tháng 12 nAm 19?3 do Uy ban Nhân dan Thành
phO HO Chi Minh cap và theo giay chng nhn dang k kinh doanh so 0300741143 do S Kél-loach
và Dâu ti.r TP. Ho Chi Minh cAp &9c diéu chinh rnói nhAt vào ngAy 03 tháng 06 nãrn 2016. Co phiu
cüa cong ty dä &rqc niêrn yet tai SO Giao djch Chmg khoán ThAnh pliO Ho ChI Minh theo Giây phép
so 01/GPPH ngAy 2 tháng 6 närn 2000 do Uy ban Chtng khoán Nhà rnróc cAp.
Nhórn Cong ty bao g6rn cong ty m, cong ty con và các cong ty hAn kt nlw dtrcc trInh bay & thuyt
rninh sO 12 cia báo cáo nAy.
Hoat dông chmnh cüa NhOrn cOng ty là d!ch vu c din cong trinh ( M&E) , sAn xuAt và lap dt cAc h
thông diêu hOa khong khI, thi& bj may tInh, thiAt bj vin thông và do din gia dirng, s h&u và cho
thuA cao oc van phOng; lap dt h thông cAp, thoát nuàc; khai thác xcr l' vA cung cAp nuàc; san xuât
din; tu van, dAu giá bat dng sAn và dau tu chian luçc nganh ca sà ha tang.
Cong ty có tru s& chinh tai
Viêt Nam.

s6 364 Cong HOa, P1ung 13, Qun Tan BInh, Thành ph H ChI Minh,

2.

CO SO TR!NH BAY

2.1

Chuân nnic và Ch d k toán áp dung

Các báo cáo tài chinh hqp nht cCia nhóm Cong ty dLrçic trinh bay btng dng VietNam ("VND") phà
hcrp vol H thông Kë Loan va Chuân mrc KA toán Vit Nam ("CMKTVN") do BO Tài chInh ban hành
theo:
•

Quyt djnh s 149/2001/QD-BTC ngày 31 thAng 12 nãm 2001 v vic ban hành bn Chuan mc
KA toán Vit Narn (Dçt 1);

•

Quyat djnh s6 I 65/2002/QD-BTC ngày 31 thang 12 nAm 2002 v vic ban hành sáu Chuân mrc
KA toán Vit Nam (Dçit 2);

•

Quyt djnh s 234/2003/QD-BTC ngày 30 thAng 12 nAm 2003 v vic ban hành sáu Chuan mrc
Kê toán Vit Nam (Dcit 3);

•

Quyat djnh s6 I 2/2005/QD-BTC ngày 15 tháng 2 nãm 2005 v vic ban hành sáu Chuan mirc K
toAn Viêt Narn (Dqt 4); và

•

Quyt dnh s 100/2005/QD-BTC ngày 28 thang 12 närn 2005 v vic ban hAnh b6n Chuan 'we
Kê toán Viêt Narn (Dqt 5).

VA cp nht rnt s ni dung chü yu theo Thông itt s 200/2014/TT/BTC ngAy 22/12/2014 cia B
Tài ChInh htràng dAn ChA d KA toán Doanh ngip, Thông tu sO 202/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014
cüa B TAi Chinh htràng dn phtrong pháp 1p va trinh bay Báo cáo tAi chInh hqp nhât.
2.2

Hmnh i/uk so kl loan áp ding
2.2

Jfinh lhá'c .s-ô ke loan áp dyng

HInh thrc s6 k tóan áp di,ing dtrc dang k' cüa nhOm Cong ty là chrng tr ghi s&
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2.

CO S1 TRINH BAY (tiEp theo)
2.3

Niên do kl loan

Nin d kE toán cüa nhOrn Cong ty bt dAu tr ngày I tháng I và kt thác vào ngày 31 thang 12.

2.4

Doi, vj lin t sá' dmg Irong ki loan

Bão cáo tài chInh hçip nhAt duçc trInh bay bang VND cüng là &rn vj tin t sCr dvng trong k toán cüa
NhOrn COng ty.

2.5

Cor so hrp nhi

Báo cáo tái chinh hQp nht bao grn các báo cáo tài chInh riêng cüa COng ty c phAn Co' Din Lanh
và các cong ty con ("NhOrn Cong ty") vào ngày 31 thang 12 nArn 2019. Các bao cáo tâi chInhcüa cOng
ty con dâ duc 1p cho ciing kS' kO toán vài Cong ty theo các chInh sách ké toán thông nhât vôi các
chInh sách kê toán cüa Cong ty. Các but toán diu chinh dA duvc thirc hin dOi vâi bat kS' chInh sách
k toán nao co diem khác bit nhAm dam bão tInh thông nhât g10a các cOng ty con và Cong ty.
Tt cã cac s6 dtr va cac giao dich nib, k ca cac khoàn lài chua thc hin phát sinh tr các giao djch
ni b dA ducic loai tth. Cáckhoàn lô chua thuc hiên duçic 1oi trr tren báo cáo tài chInh hqp nhât, trfr
trtn&ng hcip khOng the thu hOi chi ph1.
Lçxi Ich cCia c dOng khong kim soát là phn lai Ich trong lAi hoc l và trong tài san thun cüa cOng
ty con không dtrqc náni gi& b&i COng ty Va di.rçic trinh bay ô rnvc riêng trén báo cáo kêt qua kinh doanh
hçsp nhât và bang can doi ke toán hcp nhât.
COng ty con duc hap nhtk tr ngày Cong ty nm quyn kirn soát và s chm drt hcip nht k tir
ngày Cong ty khOng con kiêm soát cong ty con do. Trong tnrmg hqp Cong ty khOng con nãm quyen
klein soát cOng ty con thI cac báo cáo tài chinh hqp nhãt s bao gOm cã ketquà hoat dng kinh doanh
cüa giai doan thuOc närn báo cáo ma trong giai doan do Cong ty vn cOn nãm quyên kiêrn soát.

3.

CAC CHINH SACH KE TOAN CHIJ YEU

3.1

Tin và các khoán lwong dwong lin

Tin va cac khoân tuong dtrang tin bao gm tin mt tai qu, tin gui ngân hang, các khoân dAu tLr
ngan han cO tInh thanh khoàn cao, cO thai gian dáo han g6c It han 3 thang, có khã nAng chuyên dôi dé
dãng thành cac hrqng tin xác djnh và khOng cO nhiêu rUi ro trong chuyên dôi thành tiên.

3.2

Cdc khoãn phãi thu

Các khoàn phãi thu dtrac trinh bay trén báo cáo tài chinh hcxp nht theo giá tr ghi s các khoãn phái
thu tr khách hang và phãi thu khác cüng vâi dij phOng duvc 1p cho các khoãn phái thu khó dOi.
Dr phOng nq phãi thu khó dOi th hin phn giá trj dr kin bj tn tht do các khoàn phai thu khOng
dtrqc kliách hang thanh toán phát sinh dOi voi sO du các khoãn phãi thu tai thai diem 1p bang can dOi
ké toán.

3.3

I-lang tn klio

Hang tn kho dtrçc ghi nhn theo giá thp han giva giá thành d dua mi san phãm dn vj trI, diu
kiin hin tai va giá tr thuân có the thc hin duçic. Giá trj thuân có the thrc hin&rçrc là giá ban ,thc
tinh trr chi phi ban hang tràc tinh và sau khi dA 1p dr phOng cho hang hu hong, lOi th&i và chm luãn
chuvên.
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CAC CHINH SACH ICE TOAN CHU YEU (tip theo)

COng ty áp dung phixo'ng pháp ké khai thuing xuyOn d hach toán hang tn kho vOl giá trj &roc xác
djnh nhix sau:

giav6n thrc tE theo phung pháp nhp trtrc —

Nguyen vt lieu, hang hóa

xuât truàc.
Tliành phãm vã sãii phãiii do dang

giá vOn nguyen 4t !iu và lao dng trrc tiêp
cong chi phi san xut chung có lien quan du9'c
phân bô dira trén mirc d hoot dng bInh
thtx&ng.

Dir phbng cho hang isn kho
Dtr phong cho hang tn kho dtrqc trich 1p cho phn giá tn dr kin bi t6n thAt do giãm giá vt tu, thành
phâm, hang hOa ton kho thuc quyên s h&u cüa Cong ty cO the xãy ra (giam giá, kern phâm chat, 101

th&i v.v..) dra trên bang chcrng hp l' ye sr giãrn giá trj vao th&i diem báo cáo. So tang hocgiàm
khoân di1r phOng giãm giá hang tOn kho dxqc k& chuyên vào giá von hang ban trén Báo cáo Kêt qui
hoat dng kinh doanh.

B& d5ng san 1n k/to
BAt dong san dixçrc mua hoc dtrqc xây di.mg dA ban trong qua trInh hoat dng bInh thLthng cüa Nhóm
Cong ty, khong phãi dé cho thuê hoc char tang iá, dtrqc ghi nhn là bat dng san tn kho theo giá
thâp hcm giQa giá thành dé thra mi san phâm den vj trI và diêu kin hin tai và giá trj thuân có the
tlnrc hin drçc.

3.4

Tài são cô din/s Izihi /zln/i

Tài san cô dinh h&u hInh ducic th hin theo nguyen giá trr di giá trj hao mOn IUy ké.
Nguyen giá tài san c dlnh hthi hinh bao gm giá mua vã nhUng chi phi có lien quan trrc tip dn vic

dira tài san vào hot dng nhtr dr kién. Các chi phi mua sam, nâng cap và dOi mài tài san cô dnh di.rqc
ghi tang nguyen giá cCia tài san và clii phi bâo tn, stra cha dsqc tInh vào két qua hoat dng kinh
doanh. Khi tài san thrqc ban hay thanh l, nguyen giá Va giá tn hao mOn lUy ké thrc xOa sO va bat k'
các khoân lài l nào phát sinh do thanh l tài san déu thrqc hach toán vào kt qua hoat dng kinh
doanh.

3.5

Thuê tài san

Thuê tài san dtrcic phãn ba1 là thuê hoat dng nAu theo hçip d6ng thué tài san ben cho thué vn gi
phân km rüi ro va Iqi Ich gän Iin vài quyên sr hthi tài san. Tài san theo hqp dong thuê hoat dOng
dtrcic hach toán vao tài san cô cljnh cüa COng ty trOn bang can dOi ké toán.

3.6

Ta! são c dinh vô hlnh

Tài san c dinh vO hInh duqc ghi nhn theo nguyen giá trir di giá tr khAu trr lüy ké.
Nguyen giá tài san c dlnh vO hInh bao gm giá rnua và nhing chi phi có lien quan trVc tip dn vic
dtra tài san vào sir ding nhtr dir kién.
Khi tãi san c djnh

hInh thrqc ban hay thanh l, nguyen giá va giá trj khAu trr ly ké dtrqc xóa s

trén bang can dOi ké toán gifla nién d va các khoãn lâi lô phát sinh do thanh l tài san thrqc hach toán
vao ket qua hoot dOng kinh doanh hcrp nhât gicta nién dO

Quyin sir dyng diI
Quyn sCr dung dAt duvc phân b trong su6t than gian cOn Iai cüa quyn sü dung dAt.
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3.7

KI:âu hao và hao men

Khu hao tài san c6 djnh hth hmnh drcic trIch theo phtrang phãp khu hao ctir&ng thAng trong th&i gian
h0u dvng icic tInh cüa các tâi san nhLr sau:

5 - 50 nãm
5-20 näm
6-15 näm
3 - 5 näm
36-50 näm
1-3 nãm
4 nãm

Nhà cira va 4t kin true
May moe, thiêt bj
PhLrcmg tin 4n tài
Thit bi van phông
Quyên sr diing dat
Phãn mêrn vi tinh
Tài san cô djnh khãc
3.8

B& d5ng .san dâu 1w

Bt dng san dAu tu bao g6m nhà cüa hoc mt phn nhà cira hoc cã hai va co sà ha tAng &rqc dAu
tir nhàrn rnic dich thu tién cho thuê hoc tAng giá tr hoc cã hal hn là phc vii cho mic dIch san xuât
hoc cung cap hang hóa, djch vu,; nhAm miic dIch hành chInh hoc kinh doanh trong qua trinh hoat
dng kinh doanh bInh thuing. Bat dng san dau tu dtrcic ghi nhn theo nguyan giá trir di giá trj hao
mOn IUy kê. Nguyen giá bao gôm chi phi phát sinh tri1rc tip lien quan dn vic mua hoc xây di,rng bat
dng san. Khâu hao

KhAu hao bAt dng san dAu tu dixqc trIch theo phtrang pháp kliu hao dtring thAng trong su6t thii gian
hthi dung iràc tInh cüa bat dng san nhtr sau:

5 - 50 nam
5 - 10 nAm
3-5 nAm
2 nAm

Nhà cCra và vt kin trüc
May moe, thiêt bj phigi trq
ThiCt bj vAn phông
Bat dng san dâu ttr khãc

3.9

Chiplzidivay

Chi phI di vay lien quan trirc tip dn vic xây dirng hoc san xuAt bAt k' tài san dü tiêu chuAn duqe
von hOa trong k' can thiét dê hoàn tat và dua tài san vào hoat dOng theo dCing muc dich dr kiên. Chi
phi di vay khác dtrcic ghi nhn vào k& qua hoat dOng kinh doanh trong nAm khi phát sinh.
3.10 Chi phi Ira Inthc

Chi phi trà tri.râe bao gm các chi phi trá truâe ngn han hoc chi phi trà tnràc dài han trôn bang can
di k toán hcrp nhAt và duçic phân b trong khoàng thi gian trà trtrâc hoc thri gian eác lçi ich kinh
tê tuang áng duc to ra ttr cac chi phi nay.
3.11

Hpp nhaI kinh doanh và 10 thi Ihuvng mgi

Hçrp nhAt kinh doanh dtrçrc hach toán theo phuang pháp giá mua. Giá phi hçp nhAt kinh doanh bao
gôm giá trj hap I' t?i ngày diên ra trao dôi cüa cac tài san dem trao d6i, các khoàn nq phâi trâ dA phát
sinh hoc da thra nhn va cac cOng ci,i von do ben mua phát hành d di lAy quyén kiêm soát ben bj
mua và cac chi phi lien quan trrc tip dn vic hçxp nhAt kinh doanh. Tài san dA mua, nq phãi trâ có
the xác djnh dtrcrc va nhthg khoàn nq tiêm tang phãi gánh chju trong hçip nhât kinh doanh dêu ghi
nhn theo giã tn hcrp I tai ngày hop nhãt kinh doanh.

Lcri thE thuung mai phát sinh tr hçip nhAt kinh doanh dtrcc ghi nhn ban dAu theo giá gc, là phAn
chCnh lch gi&a giá phi hop nhât kinh doanh so vol vói phân sO' hüu cüa ben mua trong giá trj hop I'
thuân cüa tài san, nç phai trá cO the xac djnh duqc và các khoãn nq tiêm tang dA ghi nhn. NEu giá phi
hqp nhât kinh doanh nhO han ph&n sâ h€ru cila ben mua trong giá trj hop l' thuan cüa tài san trong
cong ty con duçrc rnua thi khoàn chênh 1ch nay ducic ghi nhn trrc tiCp vào báo cáo két qua hoat dng
kinh doanh hop nhât. Lçii the thuang mai duve phân b tOi da mu&i (10) nAm.
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3.12

Diu 1w vào cong ty lien k1

DAu Ut cüa Cong ty vao cong ty lien kt dxqc phãn anh theo phixang pháp vn chi sâ hitu. Cong ty
lien ket là mt dan vi ma Cong ty có ãnh huâng dáng kê và dan vl do khong phài là mOt cong ty con
hay mOt lien doanh.
Cac bao cao tal chinh cua cong ty lien ket di.rqc 1p cho cung nam tal chinh Va, Congty. Khi can thiet,
các diêu chinh sê thrqc thrc hiii dé dam báo các cliInh sách ké toán dtrqc áp ding nhât quán vài chInh
sách kC toán cüa COng ty.
Tai ngày lap báo cáo s6 lieu cCia các cong ty lien kt chua dtrcc kim toán.
3.13 Dâu 1w vào cong ty lieu doanh
Lien doanh là thOa thun bang hqp dông cüa hai hoc nhiu ben d ciing thirc hin hot dng kinh tê,
ma hoat dng nay duc dông kiêm soát bi các ben gop von lien doanh. Các lien doanh duqe hQp nhãt
theo phLrong pháp vOn chO so hthi.
3.14 Dii lu c/záizg khoán và các klzoân d4u twkhác
Các khoàn dAu Ut duqc ghi nhn theo giá mua thirc t trr di khoán d phong thIch hçxp. Dir phOng
duvc 1p cho vic giãm giá trj cüa các khoãn dâu tix cho phAn chênh léch giá mua thrc te cao han thj
giá vao thai diem cuôi kS' báo cáo theo hwing dan cOa Thông tLr so 228/2009/TT-BTC do BO Tài
ChInh ban hàiih ngày 7 thang 12 näm 2009 và thông ttr s 89/2013/TT-BTC do B Tài ChInh ban
hành ngày 28 tháng 6 nãm 2013. TAng hoc giãrn so dtr tài khoãn dr phông thrqc hach toán vào chi
phi tài chInh trén báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh hp nhât gifla niên d.
3.15 Các khoán phãi trO vO inch irwéc
Các khoàn phãi trã và trIch truâc dtrçxc ghi nh.n cho s6 tin phâi trâ trong ttrang Iai lien quan dn hang
hóa vã djch vy da nMn dtrqc khOng p1w thuOc vào vic Cong ty da nhn dtrqc hOa dan cUa nhà cung
cap hay chua.
3.16 Cdc nghip vu bang ngo(zi 1
Các nghip viii phát sinh bng các dan vi tin t khOng phài là dan vj tin t ghi s k toán cia NhOm
Cong ty (VND) duc hach toán theo t)' giá giaodjch vào ngày phát sinh nghip vi,i. Ti ngày ket thüc
k' ké toán, các khoãn mc tài san và cOng nq tiên t cO gôc ngoai t duqc dánh lai theo nhi.r quy djnh
cüa Thông Ttr sO 200/2014T1'/BTC ngày 22/12/20 14. Các khoãn chênh loch t giá thrc té phát sinh
trong kS' và chênh lch do dánh giá li so du tin t có g6c ngoai t cuOi kS' &rcic hach toán vào kt
qua hoat dOng kinh doanh hctp nhât.
3.17 Ciiphkuqu9
Co phieu qu, cong ci,i von chü sâ Iiüu di.rqc cOng ty mua Ia', trmnh bay trên phAn ngu6n vn nhtr mOt
khoàn giãm von chii sâ hUu, bang vi chi phI mua Iai. Cong ty khong ghi nhn các khoãn IAi (lô) khi
rnua, ban, phát hành hoc liiy các cong cii von chü so hüu cüa rninh.
3.18 Phân chiti ku nhuân
Lqi nhun thun sau thu thu nhp doanh nghip co th duc chia cho các c dông sau khi dtrqc dai
hOi dOng cô dOng phé duyt va sau khi dA trIch 1p các qu$ theo Diêu l Cong ty vã các quy dlnh cüa
pháp lut Vit Nam.
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3.

> Qu9 ddu twphál trim
Qu5 du ttr phát trin kinh doanh duçxc trIch Ip tfr Ic1 nhun thuAn sau thud thu nhp doanh nghiêp
cüa Nhóm COng ty theo tie xuât cüa Hi dông Quan tn và ducic cac co dông phe duyt tai dai hOi
dông Co dông thtr&ng niên. Qu5 nay dtrçrc trIch Ip nhãm m& rng hoat dOng kinh doanh hoc dâu tx
chiêu sâu cüa COng ty.

> Qu9 khen thwöng và phác 4r1
Qu5 khen thtràng Va ph(ic id cüa Nhóm Cong ty duc thirc hin theo d xuAt cüa Hi ding Quãntr
và duc các cô dông phe duyt tai dai hi dông c dông ththng niên. Qu9 nay duc trIch 1p nhArn
khen thxeng và khuyên khich, dãi ng vt chat, dern ii phüc iqi chung và nâng cao di sn vt chat
và tinh than cho cOng nhân vién và duqc trInh bay nh,x mt khoãn phãi trã trên bang can dôi ké toán
hçip nhât.
3.19

Ghi nhçin dunn/i thu

Doanh thu dtrcc ghi nhãn trèn Báocáo kEt qua hoat dng kinh doanh khi Nhórn Cong ty có khá nãn
nhn &rçic cac li Ich kinh té có the xác djnh duqc mOt cách chAc chän. Các diêu kiin ghi nhn ci the
sau day cüng phãi duqc dáp (mg truâc khi ghi nhn doanh thu:

Doanh thu ban hang

Doanh thu ban hang dirçc ghi nhn klii cac rUi ro trQng yu Va các quyn sâ hu hang hóa dA thrqc
chuyên sang ngtrOi mua.
Doanh thu cung cap dich "y

Doanh thu dLr9c ghi nhn khi cung cAp djch vi.
Doanh thu th hqp ddng cung cap và lap dt
Khi kt qua thrc hin hqp dng xãy drng co th dtrqc tróc tinh mt cách dáng tin cy và dtrqc xác
nhn bâi khách hang, thI doanh thu và chi phi lien quan den hp dông dtrçc ghi nhn tung crng vâi
phân cOng vic ctä hoàn thành thrqc khách hang xác nhn vào ngày két thCic k' kê toán.
Các khoãn tang giârn khi itrong xây Isp. các khoãn thu bi thu&ng và các khoán thu khác chi duqc
hach toán vao doanh thu khi dã dtrqc thông nhât vài khách hang.
Khi kt qua thi,rc hin hqp d6ng xy dvng khang th dirqc irâc tInh mt cch ting tin cay, thI doanh thu
chi duxqc ghi nhn ttrong &rong vâi chi phi cüa hqp ding d pin sinh m vic thu hOi 1 ttrang dôi chAc
chän. Chi phi cüa hcmp d6ng chi duçic ghi nhn là chi phi trong näm khi các chi phi nay tia phát sinh.
Doanh thu ifr hoar d5ng cho thuê van phông

Doanh thu tCr hot dng cho thué van phOng duc ghi nhn theo phtroiig pháp dtrrng thâng trong suôt
th&i han cho thuC theo quy dnh cCia hcip dông thué.
Doanh thu rfr các hçrp c1ng hqp iác kinh doanh (Hqp c1ng HTKD)

Doanh thu dtrc ghi nIin khi Hçrp ding HTKD cong b chia iqi nhun cho các ben tham gia Hçmp
dOng HTKD.
Thu nháp là hoat doug dáu 1u

Thu nhp t(r ho?t dngdAu tu duvc ghi nhn khi các khoãn dAu ttr dirc ban. Thu nhp t(m hoat dOng
dãu n.m cOng bao gôm CO ttc nhn dirçmc t& các khoãn dàu n.m va các khoàn thu nhp nay duc ghi nhn
khi co t(rc thrc cong bô.
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3.19 Ghi nhn doanh thu (flIp theo,
Tiln Mi

Doanh thu &rqc ghi nhn khi tin iAi phát sinh trên ca s d6n tIch (co tInh dn iqi trc ma tài san deni
Iai) trr kill khâ nàng thu hôi tién lAi không chAc chän.

3.20

TlsueA

Thul thu nhp hiên hành

Tài san thus thu nhãp va thud thu nhp phai nOp cho k' hin hành và các k' truàc duc xac djnh bang
giá trj dij kiên phâi np cho (hoc duqc thu hôi tir) ca quail thuê, scr diing các mc thuê suât Va các
luat thué Co hiu lrc den ngày kêt thtic kSi kê toán.
Thul TNDN hoàn lal

Thud thu nhp hoân Iai dLrqc xác djnh cho cac khoãn chênh 1ch tarn th&i ti ngày kt thüc k' k toán
giüa ca sâ tinh thuô thu nhp cüa các tâi san và nq phãi trã và giá trl ghi so cüa cháng cho mic dIch
báo cáo tài chInh.
Thus thu nhp hoän lii phâi trã dtrçrc ghi nhn cho tAt cà cac khoàn chênh 1ch tam thi chju thu&
ngoi trr:
•

ThuE thu nhp hoAn Iai phãi trã phát sinh tü ghi nhn ban dAu cüa mOt tâi san hay nq phâi trã tir
mOt giao dch ma giao dch nay khOng có ãnh huâng den 1i nhun ké toán hoc li nhun tInh
thuê thu nhp (hoc Iô tInh thuê) tal thai diem phát sinh giao djch.

•

Các chênh Ich tarn thói chiu thuE gân hAn vói các khoân dAu tix vào cong ty con, chi nhánh, cong
ty hen kêt và cac khoân von gop hen doanh khi có khã nang kiêrn soát thai gian hoàn nhp khoãn
chênh lch tarn thai va chäc chãn khoãn chênh lch t?m thai së khOng duGc hoàn nhp trong tl.rong
hal có the di doán.

Tài san thuA thu nhp hoAn hai ducc gill nhn cho tat Ca cac chênh ich tarn th&i thrcxc khAu tth, giá trj
duqc khãu tri1 chuyén sang các k' sau cüa the khoàn ho tInh thus và cac khoãn Lw dâi thuê chtra sCr
diiiig khi chãc chän trong tuang hal së cO Ii nhun tmnh thuô de scr dvng nhng chênh lch tarn thai
&rçic khâu tth, các khoãn lô tInh thuê va cac uu dAi thuA chua si'r drng nay, ngoai trfr:
•

Tài san thuA hoãn hal phát sinh tr gui nhn ban dAu cüa rnt tài san hoc nq phài trâ tr mt giao
djch ma giao djch nay khOng có ãnh hu&ng dAn iqi nhun kA toán hoc lqi nhun tInh thuA thu
nhp (hoc 10 tInh thuê) tai thai diem phát sinh giao djch;

•

TAt cà các chênh hch tarn thai d trçjrc khAu tth phát sinh tr các khoãn dAu ttr vao cac cong tycon,
clii nhánh, cOng ty lien két và các khoán von gop hen doanh chi duqc ghi nhn khi chãc chän là
chênh Ich tam thOi se duc hoân niip trong ttroiig hai có the dr doán duvc và có hqi nhun chju
thué dê sir diing thrçc khoãn chênh ich tarn thOi dO.

Giá trj gill so cüa tài san thué thu nhp doanh nghip hoãn lai disqc xem xOt Iai vào ngày két thüc k'
ké toán và &rqc gui giãm den mc bão dam chãc chän có dci hi nhun tInh thuA eho phép hqi Ich cüa
nit phan hoc toàn b tài san thuC thu nhip hoän hai dtrqc sir di,ing. Các tai san thué thu nhip doanh
nghip hoän hal chtra ghi nhan trLroc day di.rqc xem xét hal vao ngày ket thüc kS' kC toán va dtrqc ghi
nhn khii
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3.

CAC CHIN!! SACH ICE TOAN CHU YEU (tip theo)

3.2(1

Thuê (tip iheo,)

chäc chãn có di Icxi nhuãn tinh thud d có th sCr dimg các tài san thu thu np hoân Iai chua ghi nhn
nay.
Tài san thud thu nhp hoän Iai và thu thu nhp hoân Iai phãi trã dtrqc xác djnh theo thud suAt drtInh
së áp dwig cho k' tài san di.rqc thu hM hay nq phãi trã thrc thanh toán, d,ra trén các müc thuê suât và
luat thué có hiti 1irc vào ngày kêt thic kS' kê toán.
Thud thu nhp hoân lai &rcic ghi nhn vao báo cáo kEt qua hoat dng kinh doanh ngoi trr tnr&ng hqp
thuê thu nhp phát sinh lien quan den mt khoãn miic thrc ghi thang vào von chü sâ h0u, trong truäng
hçp nay, thu thu nhp hoãn Iai cong dirqc ghi nhn trrc tiep vào v6n chü s hUu.

Nhóm Cong tychi bü trr cac tài san thus thu nhp hoAn lai và thus thu nhp hoãn Iai phâi trá khi các
dcm vi np time có quyên hçxp pháp dtrcxc bü trr g1üa tài san thuêthu nhp hin hành vâi thuê thu nhp
hiên hành phai np va cac tài san thuê thu nhp hoãn Iai và thuê thu nhp hoAn lai phãi trâ lien quan
den thuê thu nhp doanh nghip cüa cüng rnt dan vj nOp thuO và duc quãn l' b&i cüng mt ccx quan
thué và dcxii vi rn)p thuê dir djnh thanh toán thuê thu np hin hành phãi trã và tài san thue thu nhp
hiên hành trén ccx sâ thuãn.
3.21 La! trên côphilu

Ui ccx bàn trén c phiu dtrqc tInh bang each chia phn lçxi nhun sau thu thuc v c dOng cüa COn
ty trithc khi trIch qu5 khen thtrOng, phic lçxi cho so hrcxng bInh quân gia quyen cüa sO cO phieu phô
thông clang liru hành trong kS', không bao gOm so cô phiéu duc mua bâi Nhóm Cong ty ma clang
&rçxc giü nhix là cO phiCu ngân qu5.
Lãi suy giám trén c phiu dtrqc xác djnh bang each chia lqi nhun sau timE thuc yE cE cong cüa
COng ty trtràc khi trIch qu khen thithng, phüc lqi cho so 1trng binh quân gia quyên cüa so cô phiEu
phO thông clang h.ru hành trong ks', loi trr các cô phiEu phô thông dirqc NhOm COnS ty mua li Va
dirçxc ghi nhân là cô phiu ngân qu eng SE lucmg binh quân gia quyEn cüa các cO phieu së dixqc phát
hânh cho vic chuyên dOi tht ca cac cO phiêu phO thông tiEm nang cO tác dOng suy giàm.
3.22 Thông tin lheo b phn

MOt bO phn là mt cAu phn có thE xác djnh riêng bit cüa Nhóm Cong ty tham gia vao vic cung

cap các san phâm hoc djch vi1 lien quail (b phn dtrqc chia theo hoat dng kinh doanh). Môi mOt bO
phii nay ch!u ri1i ro và thu dtrc li Ich khác bit so vói các b phn khác.

3.23 (ac hen llên quan

Các ben duqc coi là ben lien quan ccia Nhóm Cong ty nEu mOt ben có khã nAng, trirc tiEp hoc gián
tiêp, kiêm soát ben kia hoc gay ãnh hirâng clang e tâi ben kia trong vic ra các quyet djnh tài chInh
Va hot dng, hoc khi Nhóm COnS ty và ben kia cüng chju sir kiOm soát chung hoc ánh huâng clang
ke chung. Các ben lien quan có the là các cOng ty hoc các cá nhân, bao gOm các thành vien gia dinh
than cn cCia cac ca nhân dLWc coi là lien quan.
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4.

TIEN
DVT VND

5.

So cuJi Ic3'

Sd ddu nám

lion rncit
Tin gi ngân hang
Tin dang chuyn

3.376.568.726
254.795.483.178

853.794.458
392.900.849.507
1.053.660.053

TONG CQNG

258.172.051.904

394.808.304.018

cAc

KHOAN PHAI THU KHAC

Al Ngãn h.in

DVT: VND
Sd cudi k)

Sd ddu nám

Phài thu lAi tin gcri
Co trc phãi thu
Phãi thu nglr&i lao dng
Tam üng dãu tu dr an
Ky qu9, ky cwic
Phãi thu khác

59.583.266.166
169.913.852.000
7.671.927.200
58.958.842.373
39.161.664.558
22.021.279.225

50.225.756.234
66.305.875.300
9.022.086.833
222.769.472.756
12.840.525.275
7.692.934.197

TONG CQNG

357.310.831.522

368.856.650.595

B! Dài han
DVT VND

7.

SO cudi kj)

Sd ddu nám

Phài thu chi phi dn bü dat
Ky qu$', ky cuqc

28.532.319.900
10.179.714.375

28.532.319.900
4.280.550.060

TONG CNG

38.712.034.275

32.812.869.960

HANG TON KilO
DVT: VND
So cudi k3)

Sd ddu nám

Hang hóa tn kho
Nguyen vÔt 1iu ton kho
COng ci drng ci ton kho
Chi phi san xuât kinh doanh dà dang
Hang mua dang di dtthng
Dij phOng giãm giá hang ton kho

145.816.176.105
277.489.514.516
273.113.670
511.531.572.866
64.556.252.544
(12.462.748.812)

147.832.346.459
186.102.849.276
213.401.623
623.274.454.2 17
27.336.539.968
(15.685.828.575)

GIA TR! THUAN

987.203.880.889

969.073.762.968
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8.

TAI SAN CO D!NH

Hfit HINH
D VT: VND
Nhà cü'a.
vat kiên lrác

May rnóc thiEt bj Phuang lien wn tcii Thilt bj van phông

TSCD khác

Tong cong

962.454.545

1.675.880.407.527

Nguyen giá
So du nãm
- Mua tiong kS'

699.445.607.620

825.761.457.042

134.806.246.466

14.904.641.854

3.485.395.745

1 .366.879.000

4.877.033.265

3.219.506.303

-DAu tir XDCB hoàn thãnh
- Tang do hqp nht

12.948.814.313
11.386.466.659

11.386.466.659
721.570.228.175

8.090.559.553

726.280.839

(1 .060.111.162)

(3.038.290.000)

(189.570.48 1)

1.424.501.231.540

1.999.046.644.555

144.735.549.284

18.660.858.515

1.941.982.587

3.588.886.266.481

493.820.372.169

665.052.726.807

88.957.928.422

12.512.228.908

519.451.411

1.260.862.707.717

22.572.133.889

26.484.582.808

8.876.759.239

1.496.681. 137

348.811.284

59.778.968.357

9.084.842.540

432.488.757.913

2.009.247.765

461.122.789

720.247.064

444.764.218.071

(534.648.919)

(2.861.255.934)

(114.493.661)

525.477.348.598

1.123.491.418.609

96.982.679.492

14.355.539.173

1.588.509.759

1.761.895.495.631

S6 dau näm

205.625.235.451

160.708.730.235

45.848.318.044

2.392.412.946

443.003.134

415.017.699.810

S cui k3'

899.023.882.942

875.555.225.946

47.752.869.792

4.305.319.342

353.472.828

1.826.990.770.850

-Thanhl
ScuIikS'
Giá tn hao mon 1u ké
SOdãunäm

- Khti hao trong kS'
- Khu hao tang do hqp nht
- Thanh l
S cui k3'

979.528.042

1.892.958.549.625

1.161.591.953 .0 16

(4.287.971.643)

(3.510.398.514)

Giá trl con Iai
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TA! SAN CO iNH vO HINIII

9.

D VT: VND
Quyen th
dung dcli

Nguyen giá
S6du näm
Mua trong kS'
Tang do hçp nhAt
Thanh I
S6cuôik''
Giá tn hao mon luy ké
S dáu nãm
KhAu hao trong kS'
Khu hao tang do hqp nht
Thanh I
s6 cui kj'
Giá tn cOn Ii
S6 dáu näm
S6 cuôi k)'

10.

Ban quyJn,
bang sang ché

36.758.715.025
252.767.590
2.577.819.836

30.340.000

39.589.302.451

30.340.000

7.010.297.425
733.167.522
195.721.828

30.340.000

7.939.186.775

30.340.000

29.748.417.600
31.650.115.676

Phdn mm vi
rInh

Tong cc3ng

13.263.028.563
431.226.337
55.000.000
(1.445.864.118)
12.303.390.782

50.052.083.588
683.993.927
2.632.819.836
(1 .445.864.1 18)
51.923.033.233

12.605.765.300
395.337.629
6.3 55.557
(1.092.637.78 1)
11.914.820.705

19.646.402.725
1.128.505.151
202.077.385
(1.092.637.78 1)
19.884.347.480

657.263.263
388.570.077

30.405.680.863
32.038.685.753

CHI PHI XAY DrNG CO BAN D DANG

sd cud k
28.655.740.163
24.025.954.502
52.681.694.665

Nhà cua vat kin trüc
Khác
TONG CONG
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DVT VND
So ddu nánz

153.222.968.061
153.222.968.061
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11.

BAT DQNG SAN DAU TIX

Nhà tha &
vat kiên trüc

May rnóc
& ihiêt bj

Thit bj
vOn phOng

Khác

DVT: VND
Tang c3ng

S du nàm

1.699.922.623.075

512.866.006.369

90.250.454

546.453.001

2.213.425.332.899

Tang trong k'

224.995.363.265

139.188.019.616

364.183.382.881

224.995.363.265

128.355.000.000

353.350.363.265

1.924.917.986.340
S cuôi k)'
Giá tr hao mon Iuy k

652.054.025.985

90.250.454

546.453.001

2.577.608.715.780

S dâu nãm
Khu hao
trong kS'

384.430.938.589

225.526.484.875

90.250.454

546.453.001

610.594.126.919

65.994.230.403

44.571.506.821

s6 cu61 kj'

450.425.168.992

270.097.991.696

S6 dan näm

1.315.491.684.486

287.339.521.494

1.602.831.205.980

S cui k'

1.474.492.817.348

381.956.034.289

1.856.448.851.637

Nguyen giá

Trong dO
Chuyn qua th
Xay dzrng Co.
ban

110.565.737.224

90.250.454

546.453.001

72 1. 159.864.143

Giá tn cOn Iai

12.

CACKHOANfAUTU

DVT: VND
Sc cui k>

Sd ddu nOm

59.751.826.582
(6.378.080.419)
1.147.921.882.429
1.201.295.628.592

67.611.951.511
(11.120.818.717)
1.082.434.830.053
1.138.925.962.847

7.893.847.503.004
791.898.218.587
(4.496.258.716)
530.000.000.000
9.211.249.462.875

6.136.086.373.569
862.146.487.612
(36.025.839.017)
30.000.000.000
6.992.207.022.164

10.412.545.091.467

8.131.132.985.011

Dâu 1w ngn h,n

Ch(mg khoán kinh doanh ('ihuydt rninh 12.1)
Di.r phong giãrn giá chrng khoán kinh doanh
DAu t.r nrn giii dn ngày dáo hn
Giá tr! cOn Ii cüa các khoãn du tir ngän hn
Dâu 1w dài han
DAu tu vao các cong ty lien kt ('thuylt minh 12.3)
Du tLr gop vn vào don vi khác ('thuylt minh 12.2,1
Dir phOng du tu tài chInh dài han
Diu ttr nm gi& dn ngây dáo hn
Giá tn cOn Iai cüa các khoãn dãu tir dài han
TONG CONG
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12.1 Cháizg k/zodn kinh doanli
Sá ddu nã,n

S cudi kj)
Ten COng Li;

Giá tr/ ddu tu•

Dv phông

Giá frj ddu 1w

(VND)

(VND)

(VND)

COng Ty CP Din Luc R.E.E
Cong Ty CP Mang Cành
Các khoàn du tu khác

TONG CQNG

7.815.990.000

(4.971.934.369)
(6.133.400.000)
(15.484.348)

6.133.400.000

(6.133.400.000)

6.133.400.000

53.618.426.582

(244.680.419)

53.662.561.511

59.751.826.582

20

(6.378.080.419)

Dy phOng (VND)

67.611.951.511

(11.120.818.717)
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12.2 Du Lw gop vn vào don vi khác

Sddunárn

Sdcuik
Ten Cong 1
Cong Ty CP Nhiit Din Quãng Ninh

Giá in du tu

DIr phOng

GiO in ddu ur

Dir phông

(VND)

(VND)

(VND)

(VND,)

470.646.304.200

470.646.304.200

53.193.860.000

Cong ly CP Cap Ntrâc Khánh HOa

32.6 19.000.000

(2.739.000.000)

(1.867.625.082)

19.101.729.196

275.275.164.508

(2.628.633.634)

286.585.594.216

(3.257.545.996)
(5.487.730.621)

791.898.218.587

(4.496.258.716)

862.146.487.612

(36.025.839.017)

COngly CP Nhiêt Din I-hi PhOng

32.619.000.000

COng ty CP Than Dèo Nai

13.357.749.879

Các khoán dAu ttr dài han khác

TONG CQNG

(24.541.562.400)
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12.3

flãu tu vao cac cong ty lien kt (*)

S6 thu nOns

s6 cuJi kj

Ten cong 1)'
Ty l so

GM lrj dOu tsr

Gid Zr! dOn 1w

htns(%)

(VND)

(VND)

lioul I;iig
hi,,!,

(1) COng ty CP Da Oc Sài GOn

28,87

194. 105.861.428

186.923.070.116

13th dmg san

(2) COng ty TNHH du tu xây dmg
thr&ng Trinh Xa Da Hi (**)

18,73

251.697.478.293

251.686.090.231

Bat dng san

(3) COng ty CP Nhit din Ninh Blnh

29,44

75.020.746.276

75.369.870.965

San xuAt din

(4) COng ty CP Nhit din Phà L?i

24,14

1.449.710.474.607

1.377.243.193.548

San xut din

(5) COng ty CP Thüy Din Thác Ma

42,63

653.333.058.206

585.081.014.757

San xut din

(6) Cong ty CP Thüy Din Song Ba H?

25,76

587. 156.053.190

581.201.935.793

San xuât din

(7) COng ty CP Thüy Din SROK PHIJ
MIENG

34,30

200.267.463.127

184.836.415.909

San xuAt din

(8) COng ty CP Thüy Din Binh Din

2 5,47

74.488.544.993

75.200.085.587

San xuAt din

Cong ty lien kt

(9) COng ty CP Thüy Din VTnh San
Song Hinh
(10) COng ty CP Thüy Din Min
Trung
(II) Cong ty CP Phong Din Thun
BInh

49,45

2.032.918.042.211

734.758.068.710

San xuAt din

22,68

596.163.296.162

595.400.587.209

San xuAt din

50.05 1.748. 188

San xuAt din

(12) Cong ty CP BOO Nuàc ThU Dc

42,07

287.395.036.439

283.223.737.634

Ngành ntrrc

(13) Cong ty CP Du itt & Kinh doanh
Ntiàc Sach Sal GOn

40.00

177.427.021.292

130.221.302.790

Nganh nuàc

(14) COng ty CP CAp Nwc ThU Dcxc

44.17

66.273.570.319

63.44 1.535. 169

Ngành nuàc

(15) COng ty CP DAu itt Ntràc Tan
Hiêp

32,00

113.464.014.288

89.802.350.426

Ngành ntràc

(16) COng ty CP CAp NuOc Gia Dlnh

20,05

31.069.234.135

31.073.949.996

Ngành nttàc

(17) COng ty CP CAp Nuàc Nhà BO

20,02

40.718.289.160

40.404.192. 193

Ngành nirOc

(18) COng ty CP Nuóc S?ch SOng Dà

35,95

762.834.560.207

765.278.023.391

Ngành nuâc

(19) COng ty CP CAp Nuàc Khánh HOa

43,88

254.450.574.513

(20) Cong ty CP Ca Din Doàn NhAt

35,00

45.354.184.158

34.889.200.957

7.893.847.503.004

6.136.086373.569

TONG CQNG

Nganh nuàc
Co (lien

(*) Ti ngày lOp báo cáo s6 Iiu cUa các cong ty lien kAt chua dtrçrc kirn toán.
(**) COng ty TNHH dâu ttr xày drng dtrmg Trinh Xá Da HOI ( Da H0i) ia Cong ty lien kOt tai COng ty cO phân h?
tang và bat dng san Vit Narn ( V lID) vài t' l sO hu 37% nOn t' I li Ich cUa REE trong Trjnh Xá Da HOi là

I8,73%.
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CONG TY CO PHAN CO DIN LNH

809-DN/HN

THUYET MINH BAO CÁO iAi CHINH HOP NHAT (tip theo)
Ngày3l thang 12 nãm 2019
12.4

Du tu' cüa cong ty mc vào cac cong ty con
Ten cong ly

(I) Cong ty TNHH Quàn L & Khai Thác
Bat Dng San R.E.E
(2) COng ty CP Bat Eng San R.E.E
(3) Cong ty CP Bat Dng San Song Mai
(4)) COng Ty CP Ha Tang và Bat Dng San
Vit Narn
(5) COng ty CP Dlch Vu & K9 Thut Ca
Din Lnh R.E.E ( REE ME)
(6) Trans Orient Pte Ltd. (*)

Ngành: nghê

Tj ! sO'
lifru (%)
100,00

TP.HCM — Vit Narn

99,97
99,96
50,6 1

TP.HCM — Vit Nam
TP.HCM — Vit Nam
Ha NOi- Vit Nam

kinh doanh
Djch vi quân l
van phOng
BAt dng san
BAt dng san
Bat dOng san

99.99

TP.HCM — Viêt Nam

Ca din

100,00

Singapore

99,99
99,99

TP.HCM — Vit Narn
TP.HCM — Vit Nam

Kinh doanh
va hu can
Din may
Din may

99,99

TP.HCM — Vit Nam

Din may

99,99

TP.HCM — Vit Nam

Din

99,97

TP.HCM — Vit Nam

Cung cAp nuàc

60,42
66,29

Yen Bái- Vit Nam
Ira Vinh- Vit Nam

San xuAt din
Cung cAp din

100

TP.HCM —Vit Nam

Ca sâ h thng din

79,84
49,08

Lao Cai- Vit Nam
Binh Thun- Vit Nam

Din
Phong din

(7) Cong ty CP Din May R.E.E
(8) Cong ty TNHH Thirang Mai & Djch Vi,i
RMC
(9) Cong ty TNHH San XuAt & Djch Vi,i
REEPRO
(10) Cong ty CP Nang Ltrcing Mt Tthi
R.E.E(* *)
(11) COng ty CP Du Tir Nuàc Sach Vit
Nam
(12) Cong Ty CP Thüy Din Thác Ba
(13) Cong Ty CP Phát Trien Din NOng
Thôn Trà Vinh
(14) COng ty TNHH ThLrang rnai, Dch vi
Xây Drng Tin Hiêu Xanh
(IS) Cong Ty CP Thüy Din Mtrng Hum
(16) Cong Ty CP Phong Din Thun BInh
(***)

Dia them

(*) Trans Orient Pte Ltd dang tin hành lam thu ti,ic chAm dth hot dng dAu ttr a nuàc ngoài.
(**) COng Ty Co PhAn NAng Ltrqng Mt Tri R.E.E dtrc d6i tOn tr Cong Ty C6 PhAn Vinh Thiih tr ngày
3 1/07/2019
(***) Tai ngày 3 1/12/2019, Cong ty dat trOn 50% quyn kiAm soát t3i Cong Ty CP Phong Din Thun BInh
13.

THUE VA CAC KHOAN PHA! NQP

iA NUC
DVT VND

sd cuci lçi)

So dáu nãm

Thu thu nhp doanh nghip
1'huO giá trl gia tang
Thu tiOu th,,i dãc bit
Thus thu nIiip cá nhân
Các ba1 phI va thuA khác

55.802.428.235
5.244.277.046
1.299.678.257
3.438.350.115
1.655.694.87!

52.452.162.482
15.534.114.975
1.200.645.588
2.856.293.088
281.003.092

TONG CQNG

67.440.428.524

72.324.219.225
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CONG TY CO PHAN CO DIN LiNH

B09-l)N/HN

THUYET MINH BAO CÁO TA1 CHtNH HQP NHAT (tip theo)
Ngay31 tháng12nAm2019
14.

(III I'lli Pit Al TRA

DVT: VND
Giá v1n djch vi cung cp thit bi và 1p dat
Chi phi lAi va>'
Chi phi khuyên mâi
Giá von tuang (mg doanh thu bt dng san dA ghi nh.n
Các khoãn khãc
TONG CQNG

15.

So cudi kj'

Sd ddu nãm

425.109.975.698
104.419.058.538
2.712.696.331
14.678.811.121
82.188.166.441

161.320.168.092
38.603.572.995
5.161.496.495
17.461.516.115
36.527.115.052

629.108.708.129

259.073.868.749

CAC KHOAN PHAI TR KHAC

A/Ngänhn

DV7 VND
SO cudi k
Bão him xâ hi, y t& kinh phi cong doàn
Nhn cçc, k qu9, k cu'çxc
Phãi trà mua chün khoán
Co t(rc, iAi trái phiêu phãi trã
Các khoãn phãi trã, phái np khác
TONG CONG

Sd ddu nám

30.819.823.026
37.556.842.654
67.039.499.176

1.196.916.532
13.947.257.860
4.159.542.714
76.954.921.018
23.253.166.362

136.926.501.551

119.511.804.486

1.510.336.695

B/ Dài han
DVT:VND

NhncQc,kqu,kcLrc1c

VAY

Sd ddu nãm

232.432.916.731

200.110.869.604
200.110.869.604

232.432.916.731

TONG CONG

16.

SO cudi /cj>

vA NQ THUE TAI CH!NH

A/ Ngn hn

DVT VND

Sd cudi k'

Sd ddu nãm

Vay ngan ban
Nçm dài han den han phãi trá

271.111.446.402
616.500.536.555

512.140.372.167
599.314.821.180

TONG CQNG

887.611.982.957

1.111.455.193.347

24

CONG TY cO PHAN CO DIN Li.NH

B09-DNIIIN

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHIN!-! HQP NHAT (tip theo)
Ngày31 thang 12 nârn 2019
B! Dãi han

DVT VND
Vay dài hn

S cui 19)

Sd ddu nan,

5.355.699.211.596

2.669.248.984.496

366.500.536.555
250.000.000.000
1.960.022.090.303
2.779.176.584.738

349.314.821.180
250.000.000.000
325.874.163.316
1.
744.060.000.000

Trong do:
Vay dài han &n han Ira (* *)
Tráiphiêu den hgn Ira (***,)
Vay dài han (* *)
Trái ph/Cu (* *
(**) Chi ti& vay dài han nhtr sau:
Các khoán vay dài han t1r ngân hang vào ngày k& thác kS' báo cáo chju läi suAt VND tLrang rng tr 6,8%
den 11,15%. Chi ti& the hin nhtr san:

K/ioOn tin dyng sd

Ngày dOn
hqn

So cudi A3' (VND)

Mo tá tài san thE chOp

iVgân Ithng TNHH M51 Than/i I 'len HSBC ( Vit Narn,)

VNM I70276CM(VND)

353.571.428.570 Ngày24thang
7 nm 2024

Ngân hang Thwo?:g M,i ('0 Pheb, Ngosi Thwo'ng Viii Nani
734.245.734.748 Ngày 02 thang
HDTDO2 IC 16
(VND)
02nAm 2028

Tài san ti
dja chi so 9 Doàn VAn Bo, Phumg 12,
Quân 4, Thành phô Ho Chi Minh

Tài san tai
dja chi s 11 Doàn Van Ba, Phirmg
12, Qun 4, Thành phô H6 ChI Minh

Ngân hang Thuvng Miii co PhO,, ('ông Thiroi:g Vie! Na??,

01/2019HDCVDADTINHCTIO6MHP (VND)

360.000.000.000 Ngay 08 thang
06 näm 2026

01/20/7HDCVDA DT/NHCT/ 06MLI&NGHUM (VND)

56.507.209.855 Ngày 03 thang
07 näm 2028

?gâi: hang TI: :07:g Mcii ('ô Pith,, QuOc Ii Viii Nam
I 00.HDTD.625. I 6.VIB
177.775.000.000 Ngay 30 tháng
(VND)
9nm 2021

Quyn s&dvng dt thuê và toàn b tài
san gan lien vài dat thuc Dt an Thüy
din Mumg Hum, và toãn b h thông
may móc thiEt bj thuc drán hinh
thành tr von vay vã vôntucO
QuyOn sir dung dâtthue và toàn bô tài
san gan liOn vài dat thuc Dir an Ban
XOo, và toàn b h thong may mOc
thit bi thuOc dtr an hinh thành tr von
vay và vOn tir có

Khoãn phài thu tfr cho thuO câc tOa nhà
và cô t&c tir COng ty CO phân B.O.O
Nuâc ThO Dc theo Giây ching nhn
Co ddong sO 004/CD-TDW

Ngân hang TNHH MTV Shin/u:,: V&I Nan,

SHBVN/BC/HDTD/R
EE/20 I 805(VND)

47.690.000.000 Ngay 08 thang
S näm 2026
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Th chp bng tài san hlnh thành trong
tirong lai thuc quyOn sO h0u cüa Cty
CP Ca Den Lnh tai dja chi 364 Cong
HOa, P13, Tan BInh, TP.HCM

CONG TY CO PHAN CO DIN LNH

809-DN/HN

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH HQP NHAT (tip theo)
Ngay3l thâng 12 nm 2019

Khoàn tin dung sd

Ngàv dcn hçin

Mo Ia là! san ihd chdp

596.733.253.685 Ngày 17 thang
12 näm 2029
(S6 du ngoi t:
22.491 .924,68 EUR, lâi suât
cO djnh 1,25%)

Th chip bang tài san hinh thành trong
tuang lai (Nhà May Din Gió PhO

Sd cudi kj' (VND)

Ngân hang Tdi Thug Day (Kwfl
01/20 14/HDCVL/TCD
L-TBWfPhu lac (
E(JR)

TONG CONG

Lac)

2.326.522.626.858

Trong do:
Vay dài han den han Ira: 366.500.536.555

(***) Trái phiu:
Vào ngày 28 thang 9 näm 2017 và ngày 18 thang 10 nãm 2017, Cong ty dâ phát hành 1.000 trái phiu vâi

t6ng giá trj 1.000 t' VND (mnh giá I t dng/ trái phiu), s6 trái phiu nay duqc mua bâi Ngân hang Thung
mai CO phan Ngoai thi.wng Vit Nam - Chi nhánh H ChI Minh ("VCB") và COng ty Lien doanh Quãn l' qu
dAu lv chCrng khoán Vietcombank ("VCBF").
Các trái phiu nay dtrçxc hoàn trâ sau nAm (5) nãm tir ngày phát hành.
Cong ty cam kt rnua lai s6 ltrqng trái phiu trithc han k tir ngày phát hinIi theo k hoach nhtr sau
250 trái phiu dâ phát hành vào ngày trOn hai mLrai bn (24) tháng k tr ngày phát hành;
250 trái phiu dã phát hành vào ngày trOn ba mtrcii sáu (36) tháng k tr ngày phát hành;
250 trái phiEu dã phát hành vào ngày trOn b6n mirai tam (48) tháng k tLr ngày phát hành; Va
250 trái phiu da phat hành vào ngày trOn sau mtrcii (60) tháng k tir ngày phát hành.

T6ng s6 tin thu tr dQt phát hành nay dtrc sr ding d (1) Dan ttr các dv an cüa COng ty; (2) tAng quy mO von
hoat dng cüa Cong ty. Tai ngày 30 tháng 06 nAm 2019, trái phiu nay dtrqc sâ hth bâi VCB và VCBF.

Các trái phiu nay dtrc darn báo bAng 74.896.260 CO phiu Cong ty CO phAn Nhit din Phã Lai thuc sâ hüu
cüa Cong ty (Thuyt minh sO 12.3).

2/ Vào ngày 28 tháng 01 nAm 2019 Cong ty dA phát hành 2.318 trãi phiu có kS' han 10 nAm (REEB0ND2029) vi tong giá trj 2.318 t VND (mênh giá I t d6ng/ trái phiu). Day là Trái phiu khong chuyn
d61, khOng kern chimg quyn và dtrçrc bào IAnh thanh toán b&i Credit Guarantee and Investment Facility

(CGIF) — Môt qu5 tin thác cüa Ngãn hang phát trian Chãu A ("CGIF").
lông sO tin thu dtrqc nr dqt pht h'inh nay dE sCr di,ing cho vic phát trin dr an và các hoat dng rnua ban,
chuyn nhuvng vOn.

Các trái phiu nay dirc darn bâo bAng 38.365.168 cO phi&i Cong ty CP Thüy Din Thác Ba và 32.000.000
phi&i Cong ty CP Thüy Din SOng Ba Ha.

c6
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CONG TY cO PHAN CO DIN LANH

B09-DNIHN

T1-!UYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HP NHAT (tip theo)
Ngay 31 tháng 12 nm 2019

17. VON CHU SO HUU
TInh hinh tang giãm nguôn von chü so' liOu

Näm trinyc
So ctu narn
Lçii nhuân tang trong kS'

Tang, giãrn khác
Chênh lch t' giá h& doái
Chi trã c6 t(rc
Phân phci qu
ScuikS'
Nàm nay
S6 du nAm
Lçii nhuân tang trong kS'
Tang ( giãm ) khác
Chitrác6tOc (*)

Von gop

Thang dw vn
cO phán

Co phulu
ngán qu9

C'hênh lch ly
giá hOi doái

QujY ddu 1w

3.100.588.410.000

1.050.489.310.786

(83.026.660)

1.099.529.635

239.845.570.570

3.642.395.860.711
1.783.971.852.557
16 1.579.305

(1.099.529.635)

(496.081.481.600)
(2.678.424.962)
4.927.769.386.011

3.100.588.410.000

I .050.489.310.786

(83.026.660)

232.381.591
240.077.952.161

3.100.588.410.000

1.050.489.310.786

(83.026.660)

240.077.952.161

4.927.769.386.011

193.722.130

1.638.605.592.343
(174.002.652)
(558.091.666.800)
(2.639.775.951)

240.271.674.291

6.005.469.532.951

Phân phi qu
Scuôi k

phál triên

DVT: VND
Lcri nhuán sau
ihuê chu'a phán phOi

3.100.588.410.000

1.050.489.310.786

(83.026.660)

(*)Theo Nghi quyt cüa Di hi d6ng có dông s6 02/2019/DHCD-NQ ngày 29 thang3 näm 2019, c6 tCrc 2018 bângtin là 18% trén inénh giá cüa CO phiéu phO thông,
vci tOng sOtiên chi trã là 558.09 1.666.800 VND vào ngày 05 tháng 4 nAm 2019 cho tat cà các cO dOng cO ten trong danh sách sà hftu cô phn ti ngãy däng k cuôi cOng
27/02/2019.
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CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH

B09-DN/HN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
Quý IV ngày 31 tháng 12 năm 2019

18.
18.1

DOANH THU
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
ĐVT: VND

Tổng doanh thu
Trong đó:
Doanh thu cơ điện lạnh
Doanh thu bất động sản
Doanh thu hạ tầng điện, nước
Các khoản giảm trừ doanh thu
Chiết khấu thương mại
Doanh thu thuần
18.2

Quý IV năm 2019

Quý IV năm 2018

1.328.161.733.720

1.635.720.924.306

888.360.432.710
255.617.286.993
184.184.014.017

1.085.757.302.547
326.390.002.076
223.573.619.683

(3.332.834.845)
1.324.828.898.875

(439.715.181)
1.635.281.209.125

Doanh thu hoạt động tài chính
ĐVT: VND

Lãi tiền gửi
Cổ tức lợi nhuận được chia
Lãi từ bán, thanh lý các khoản đầu tư
Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái
Khác
TỔNG CỘNG

19.

Quý IV năm 2019

Quý IV năm 2018

51.173.374.118
2.500.000.000
70.000.000.000
409.746.207
29.821.916
124.112.942.241

42.854.746.296
2.000.000.000
514.754.135
1.376.327.987
68.352.221
46.814.180.639

CHI PHÍ TÀI CHÍNH
ĐVT: VND

Chi phí lãi vay
Lỗ chênh lệch tỷ giá
Dự phòng (hoàn nhập) giảm giá đầu tư
Chi phí tài chính khác
TỔNG CỘNG
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Quý IV năm 2019

Quý IV năm 2018

107.253.479.024
169.606.824
(2.571.657.864)
5.422.314.765
110.273.742.749

62.982.567.111
250.354.799
(66.305.893.679)
318.882.586
(2.754.089.183)

CONG TY CO PHAN CO DIN LANH

B09-DNIHN

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHÁT (tip theo)

Qu IV ngày 31 thang 12 nam 2019
20.

THU NH3P VA CHI PHI KHAC

DVT. VND
Thu iihãp khãc
I hu uháp kIiic

Chi phi khác
Chi phI thanh 1' tài san
Chi phi khãc
21.

Qu !Vnãm 2019

Quj lVnám 2018

6.212.627.517
6.212.627.517
5.564.047.969

8.677.649.329
8.677.649.329
5.879.091.101
274.420.270
5.604.670.831

5.564.047.969

THUE THU NHAP DOANH NGHIEP

21.1 Chi phi thn TNDN

DVT: VND
Chi phi thué TNDN hin hành
Chi phi thus TNDN hoän lai
TONG CONG

Qu lVnám 2019

Quj IVnãm 2018

60.463.415.381
(16.026.797.070)

73.020.940.154
(4.966.558.9 14)

44.436.618.311

68.054.381.240

21.2 ThuE TNDN hiên hành
Thu TNDN hin hành phãi trá disqc xác djnh dra trên thu nhp chju thu cüa k' hin ti. Thu nhp
chju thu khác vài thu nhp dtrqc báo cáo trong báo cáo kt qua san xut kinh doanh vi thu nhp chju
thuê khong bao g6m các khoán mvc thu nhp chju thud hay chi phi dtrcic khâu trr cho mvc dIch tInh
thuê trong cac nãm khác và cüng khong bao gm các khoàn mvc khong phãi chlu thuE hay khong
dtrqc khãu trr cho mic dIch tInh thuê. Thu TNDN hin hành phãi trã cüa Nhóm Cong ty dirqc tInh
theo thué suãt dA ban hành dn ngày két thüc kS' kê toán.

22.

NGHP VU VOl CAC BEN LIEN QUAN
Các nghiêp vti vài các cOng ty có lien quan bao gm tht ca các nghip vi duçc thrc hin vài cac cong
ty ma Nhóm Cong ty có mM liOn kt thông qua quan h dau tir, nhn dâu ti.r hoc thông qua mt nhà
dâu ttr chung và do do s là thành viOn cüa cüng mt NhOm cong ty.
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CONG TY CO PHAN C DIN LNH

B09-DN/HN

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH HQP NHAT (tip theo)
QuIV ngay3l thang12nAm2019

Các nghip vi chü yu vó'i các ben lien quan trong k5' nhr sau:

Các ben lien quan

Mdi quan h

Ni dung nghip vu

VND
Sd tiJn

Cong ly CP Nhit Din Phã Lai

Cong ty lien kt

Thu nhp c6 tirc

116.094.390.000

COng Ty CP Thüy Din Thác Mo

COng ty lien k&

Thu nhp c tCrc

44.765.610.000

Cong Ty CP Thüy Din SOng Ba Ha

Cong ty liOn kt

Ihu iliñp Co tOt

48.000.000.000

Cong Ty CP BOO Nuàc Thu Dcrc

Cong ty liOn k&

Thu ihap CO tIrc

23.474.060.000

Cong Ty CP Cp Nu&c Khánh HOa

Cong ty liOn kEt

liiu nhip cO ttrc

9.127.680.000

VOo ngOy 31 tháng 12 náni 2019. cac khoàn phài thu vã phài trà các ben lien quan thrpc th hin nlur
sau
l'hái thu khach hang

VND

Các ben lien quan
Cong ty C phAn Ca Diên Doàn NhAt

Mói quan h

N5i clung iighiêp

i't

So lieu

Cong ty liOn két Doanh thu bàn hOng

674.066.000

A4ói quan he

N5i dung nghip vu

VND
Sd tjn

COng Ty CP Dja Oc Sal GOn

Cong ty liOn kt

Thu nMpctüc

19.717.722.000

Cong Ty CP CAp Niràc Khánh HOa

Cong ty liOn kt

Thu nhp c tirc

9.127.680.000

COng Ty CP BOO Ntrâc Thu 0irc

Cong ty liOn kt

Ihu nhâp cO trc

23.474.060.000

Cing Ty CP Nhiêt Din Phà Lai

Cong ty liOn kt

Thu nhp c6 tüc

116.094.390.000

Phãi thu khác

Các ben lien quan
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CONG TY cO PHAN CO DIN LNH

B09-DN/HN

THU YET MINH BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT (tip theo)
QutV ngay3l tháng 12näm2019

23. BAO CÁO BQ PHAN
Nhm phic vi cong tác quán I, Nhóm Cong ty dtrcic t chuc theo các dcm vj kinh doanh dira trén các
san pham va djch vi va bao gôm ba b phn báo cáo theo hoat dng nhu sau:
C din lnh
Bat dOng san
H? tang din, ntràc

Két qua hoat dngkinh doanh cüa cac b pn dtrçic quãn I riéng bit nhàrn phiic vi cho vic ra
quyêt djnh, phân bO nguOn Irc Va dánh giá thành tIch. Thãnh tIch cüa các b phn ducxc dánh giá dra
trén kêt qua Iãi I ma trên mt sO khIa c?nh, nhLr dtrçic trInh bay trong bang dtrài day, duqc do hrOng
khác vâi két qua hoat dtng kinh doanh trong báo cáo két qua hoat dng kinh doanh hqp nhât.
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CONG TY CO PHAN CC DIN LNH

B09-DNIHN

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH HOP NHAT (tip theo)
Qu IV ngày 31 tháng 12 näm 2019

23.

BAO CÁO BO PIL4N (tip theo)

DVT: VND

Kt qua b5phán QZIJ IVnám 2019 kt thüc ngày 31 tháng /2 nãn 2019 nhwsau:
Cu diên lanh

Bct dc5ng san

Jig ldng diçn, nwác

Hçip nMi

Doanh thu
T&ig doanh thu cOa b phn
Doanh thu g10a các b phn
TONG CONG

974.251.811.825
(89.224.213.960)
885.027.597.865

284.432.005.989
(28.814.718.996)
255.617.286.993

184.291.638.017
(107.624.000)
184.184.014.017

1.442.975.455.831
(118.146.556.956)
1.324.828.898.875

54.617.735.472

166.164.404.866

276.450.353.338

497.232.493.676
(19.797.368.052)
477.435.125.624

54.617.353.098

140.945.028.069

273.479.688.227

382.3 74

25.219.376.797

2.970.665.111

469.042.069.394
(19.797.368.052)
449.244.701.342
28.190.424.282

KEtquábôphán
Lçii nhuân sati thud cOa bO phn
Lcii nhuãn (Is) sau thus khong phân b
Ting Iqi nhun san thud

Trong do:
COng ty mc
Lçi nhumn sau thut cz.a b phn
Lcii nhuán (7c) sau thus khôngphân bd
Lcri Ich cd dOng khong kim soát

DVT: VND

Tài sOn bô phán vànçi b5 phiz Igi ngay 31 Iháng 12 nOm 2019 nhu sau:
Cu din lgnh
Tàisãncüabphn
Tài san khong phân b6
TONG TA! SAN
Ncüa bO phn
Nci khong phân b6
TONG NQ

Bat dOng sOn

Hg tatig din, ntthc

2.801.165.978.704

3.293.606.194.508

10.853.401.882.271

2.242.453.330.401

1.226.960.916.233

2.667.443.279.821
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Hgp nhat
16.948.174.055.484
2.671.267.160.247
19.619.441.215.731
6.136.857.526.455
2.381.205.830.150
8.518.063.356.605

CONG TY CO PHAN CC DIN LNH

UO9-DNIHN

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHIN H HOP NHAT (tip theo)
Qu' IV ngày 31 tháng 12 nin 2019

23.

BAO CÁO BQ PH1N (tip theo)

U VT: VND

Ki qua bc5phn Quj IVnã,n 2018 ki thác ngày 31 thang 12 nárn 2018 nhzrsau:

Ca diên kwh
Doanh thu
lông doanh thu cüa b phãn
Doanh thu giita các b phn
TONG CQNG
Kêt qua b5phan
Lqi nhun sau thuê cüa b phn
Lçri nhun sau thué khong phân bô
Tong I9i nhuân sau thug
Trong do:
Conglymq
Lcri nhun sau thuê cüa bó phán
Lçri nhuán sau thuê khOngphán bO

BJ, dong san

Ha tdng diên, niróc

Hqp nhth

1.133.623.186.463
(48.305.599.097)
1.085317.587.366

352.076.061.973
(25.686.059.897)
326.390.002.076

223.573.619.683
223.573.619.683

1.709.272.868.119
(73.991 .658.994)
1.635.281.209.125

72.662.560.784

132.740.552.418

369.361.145.653

574.764.258.855
8.851.366.651
583.615.625.506

72.662.086.786

121.881.055.361

347.515.475.709

542.058.617.856
8.851.366.651

473.998

10.859.497,057

21.845.669.944

550.909.984.507

Lçri Ich cd dOng khong khnz soát

Ta! sOn baphan và ncr bó phán tai ngày 31 tháng 12 nám 2018 nhwsau

,9VT VND

Ca dien lgnh
Tài san cüa b phn
Tài san khong phãn b
TONG TAI sAr
Nç cüa b phn
Nçi khong phân b6

32.705.640.999

Bdt d3ng sOn

Hg tdng din, rnrác

2.623.891.027.953

3.061.026.187.886

7.559.241.680.168

2.055.815.764.386

1.479.956.813.820

1.157.283.457.847

Hcrp nhtt
13.244.158.896.007
2.255.504.211.616
15.499.663.107.624
4.693.056.036.053
878.238.737.925
5.571.294.773.978

TONG N
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CONG TY CO PHAN CO DIN L1NH

B09-DN/HN

TH1JYET MINH BAO CÁO TAi CHiNH HQP NHAT (tip theo)
QuIV ngay3lthangl2nam2Ol9

24.

CAC sO LIEU T!XOTG UNG
Môt vai s6 1iu urcmg 1mg trong các báo cáo tài chInh ctia kS' truâc dâ duc phân Ioai Iai cho phà hçip
vói hinh thlrc trInh bay cüa các báo cáo tài chInh kS' nay.

25.

PHE DUYT PHAT HANH BAO CÁO TAI CHiNH HQP NHAT
Các báo cáo tài chInh hp nht vào ngày 3 tháng 12 näm 2019 và Qu' IV nãm 2019 kt thüc cüng ngày
dã duc Ban TOng Giárn DOc COng ty phé duyt dê phát hành vão ngày 22 thang 01 näm 2020.
7d 7•

,c..

Pham Thj Uyên Phwrng
Ngtri lap

Trn Diu Lynh
K toán trtrâng

Ngày 22 tháng 01 nãm 2020
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Mai Thanh
Tong Giám dOc

