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CONG TY CO PHAN CO DIN LANH

BO l-DN/1-IN

BANG CAN DOT ICE lOAN HOP NIIAT
Ngày 31 tháng 03 nàrn 2020
DVT: VND
Ma
so
100

TAISAN

Thuyêt
.
minh

A - TA! SAN NGAN H.N

.
Socuozky

Sodaunam

5.926.660.045.049

5.999.047.688.457

1.296.596.309.665

1.539.577.051.904

179.645.487.749

258.172.051.904

1.116.950.821.916

1.281.405.000.000

1.371.111.357.788

1.22 1.295.628.590

29.473.477.082

59.751.826.582

(6.603.375.421)

(6.378.080.421)

1.348.241.256.127

1.167.921.882.429

130 III. CIc khoãn phäi thu ngn han

2.136.332.631.203

2.137.973.891.941

131

1. Phâi thu ngn han cCia khách hang

1.058.884.078.212

906.379.776.681

132

2. Ira trithc cho ngLr&i ban ngn han

120.811.389.983

230.844.673.692

134

3. Phâi thu theo tin d hçip dng xay drng

505.407.077.987

605.008.227.997

135

4. Phãi thu v cho vay ngân han

245.100.000.000

98.600.000.000

136

5. Phãi thu ngn han khác

266.141.762.973

357.3 10.831.522

137

6. Drphôngphái thu ngn han khódôi

(60.011.677.952)

(60.169.617.951)

1.009.683.333.603

987.203.880.889

1.022.636.950.837

999.666.629.701

(12.953.617.234)

(12.462.748.812)

112.936.412.790

112.997.235.133

110 1. Tkii và các khoãn tiro'ng duong tin
1.Tién
112

4

2. Các khoãn tuong throng tin

120 II. Các khoãn du tir tài chInh ngän han

•Churng khoán kinh doanh
2. Dlr phông giàm giá ch6ng khoán kinh
122 doanh
123 3. DAu tu nrn gill dn ngày dáo han
121

140

IV. Hang tn kho

141

1. Hang tn kho

149

2. Dr phông giãm giá hang tn kho

12.1
12.1

5

7

150 V. Tài san ngn han khác
151

1. Chi phi trâ tr,.rót ngn han

12.239.285.538

3.033.216.333

152

2. Thus giátrj gia tAng thrcc khu tr1r

89.897.333.571

99.572.593.894

153

3. Thuvàcác khoân phai thu Nhà Ni.róc

10.799.793.68 1

10.391.424.906

13.671.048.950.316

13.623.717.107.259

38.957.025.119

38.930.286.119

218.25 1.844

218.25 1.844

38.738.773.275

38.712.034.275

1.872.307.521.079

1.859.029.456.603

1.840.131.595.965

1.826.990.770.850

3.643.331.841.154

3.588.886.266.481

(1.803.200.245.189)

(1.761.895.495.631)

200

B - TA! SAN DA! HN

210

I- Các khoãn phãi thu dài han

211

1. Phãi thu dài han cüa khách hang

216

2. Phãi thu dài han khác

220

II. Tãi san c dinh

221

5

$

1. îàî san c dinh hllu hinh

222

-Nguyen giá

223

- Giá tn hao mon lily k

1

CONG TY CO PHAN CO DIN LNH

BO 1-DN/HN

BANG CAN DO! KE TOAN HQP NHAT (tip theo)
Ngay 31 thang 03 nAm 2020
DVT: VND
Ma
A
so

227
228
229
230
231
232
240

TAI SAN

250
252
253
254
255
260
261
262
269

2. Tài san c6 djnh vô hinh
- Nguyen giá
- Giá trj hao mon Ifiv k
III. Bt dng san 1ii ui
1. Nguyen giá
2. Giátri hao mOn IUy k
IV. Tài san d6 dang dài han
1. Chi phi xây dimg c ban d dang
V. Du tir tài chInh dài han
1. Du tu vào cong ty lien k&, lien doanh
2. Du ttrgóp v6n vào&n vl khác
3. Dr phang dAu tix tài chInh dài han
4. DAu tu nm gut dn ngày dáo han
VI. Tài san dài han khác
1. Chi phi trâ trLrc dâi han
2. Tài san thuE thu nhp hoân Iai
3. Li th thtrong mi

270

TONG CONG TAI SAN

242

/

SO

300
310
311
312
313
314
315
318
319
320
321
322
330
336
337
338
342

NGUON VON

A - N PHAI TRA
I. Nq ngn han
1. Phãi trá ngtrOri ban ngn han
2. Ngixii mua trá tin tnróc ngn han
3. Thus và các khoàn phái np Nhà rnró'c
4. Phái trà ngu?i lao dng
5. Chi phi phãi trã ngn han
6. Doanh thu chia thrc hin ngn han
7. Phâi trã ngtn hn khác
8.Vay vã nqthuêtài chInh ngAn hin
9. Dr phOng phãi trâ ngân han
10. Qu5 khen thirâng phüc lçii
II. Ncr dài han
1. Doanh thu chua thirc hin dài han
2. Phài trá dài han khác
3. Vay và nq dài han
5. Dr phOng phãi trâ dài han

.iiitnli

9

11

10
12
12.3
12.2
12.2

A

A.

So cuoi ky

32.175.925.114
49.152.819.915
(16.976.894.801)
1.832.846.029.570
2.582.191.130.468
(749.345.100.898)
79.888.593.423
79.888.593.423
9.267.135.866.635
7.976.869.884.274
785.076.503.187
(24.8 10.520.826)
530.000.000.000
579.913.914.490
278.644.533.565
37.950.005.640
263.319.375.285

A

.

So dau nam

32.038.685.753
5 1.923.033.233
(19.884.347.480)
1.856.448.851.637
2.577.608.715.779
(721.159.864.142)
67.744.027.165
67.744.027.165
9.214.040.662.876
7.896.638.703.005
791.898.218.587
(4.496.258.7 16)
530.000.000.000
587.523.822.859
279.357.312.065
37.985.696.827
270.180.813.967

19.597.708.995.365 19.622.764.795.716
Thupet
mznh

13
14

15
16

15
16

8.817.803.273.808
3.572.437.380.488
393.330.001.482
963.372.418.638
50.936.866.940
8.539.507.089
441.287.072.594
14.018.249.292
753.627.602.688
932.571.208.479
7.973.558.119
6.780.895.167
5.245.365.893.320
234.850.000.000
234.708.895.803
4.729.278.214.927
46.528.782.590

8.521.096.256.250
3.268.741.496.154
528.788.640.117
966.231.900.835
67.682.128.172
24.923.778.332
629.171.187.108
10.606.530.597
139.664.115.458
887.611.982.957
9.804.178.215
4.257.054.363
5.252.354.760.096
236.500.000.000
232.432.916.731
4.739.198.675.04 1
44.223.168.324

CONG TY CO PHANCDIENLANH

BOI-DNIHN

BANG CAN O1 KE TOAN HP NHAT ( tié'p theo)
Ngày 31 tháng 03 näm 2020

9 VT VND

'
so
400

B - VON CHU S

410

1. Von chü sô hüu

411

Thuv.I

NGUON VON

nzinh

17

HUU

1. V6n CO phân dãpháthành

412

Cphiuphthangcoquyn biu
quyet
2. Thang dLr von c ph.n

415

4. CO phiu qu5

418

5. Qu5 dâu tLr phát triên

411a

-

421b

6. Lçi nhun sau thus chira phãn phi
- LNST ch.ra phân ph6i Iüy k Mn CUO1
ky tnrcc
- LNST chua phân phi kS' nay

429

7. Lcn Ich c6 dông khong kiOm soát

440

TONG CONG NGUON VON

421
421a

Pham Thj Uyên Phucmg
Ngithi 1p
Ngay 28 tháng 04 nàm 2020

so cuiii

s &u nám

10.779.905.721.557

11.101.668.539.466

10.779.905.721.557

11.101.668.539.466

3.100.588.410.000

3.100.588.410.000

3.100.588.410.000

3.100.588.410.000

1.050.489.310.786

1.050.489.3 10.786

(83.026.660)

(83.026.660)

234.656.818.414

240.271.674.291

5.744.143.622.463

6.005.760.541.830

5.488.249.254.905

4.366.867.019.300

255.894.367.559

1.638.893.522.530

650.110.586.554

704.641.629.219

19.597.708.995.365 19.622.764.795.716

H Trn Diêu Lynh
Ké toán tnthng

CONG TY CO PHAN CO DIN LNH
BAO cÁo KET QUA HOAT DONG KINH DOANH HOP N FIAT
Qu I két thCic ngày 31 tháng 03 näm 2020

Ma
So

Diln giái

01

1. Doaiili thu ban hing vi cung cp dch vu

03
10

2. Các khoãn giãrn tri doanh thu
3. Doanh thu thun v ban hang vi cung C) dcIi
vy

18.1

4. Giá vn hang ban và djch vi cung cap

II
20
21
22
23

6. Doanh thu hoat dng tài chInh
7. Chi phI tài chInh
Trong do: Clii phi Mi vay

24

8. Lqi nhun tir cong ty lien doanh, lien ket

25
26
30
31
32

9. Clii phi ban hang
10. Chi phi quãn l' doanh nghip

40

14. Lçi nhun khác
•
•
15. Tong lç'i nhun ke toan truórc tliue

50
51
52
60
61
62
70

I
Thuyel
,ninh
18

Q ,I
Ná,n nay
1.183.767.993.544

1.081370.793.461

(3.007. 177. 106)

(2.136.090.573)

1.180.760.816.438

1.079.234.702.888

1.180.760.816.438

1.079.234.702.888

(850.703.875.846)

(772.241.448.748)
306.993.254.140
158.457.686.431
(160.385.421.552)
(90.550.503.429)

(850.703.875.846)
330.056.940.592
66.089.944.207
(127.67 1 .240.52 1)
(105.417.083.323)
117.278393.807
(14.488.799.968)
(56.455.596.602)

(772.241.448.748)
306.993.254.140
158.457.686.431
(160.385.421.552)
(90.550.503.429)
167.149.975.635
(16.207.468.653)
(40.585.113.173)
415.422.912.828
3 .808.387.550
(2.919.042.126)

5. Li nhun gp v ban hang vl cung cp djch vii

330.056.940.592

18.2
19

66.089.944.207
(127.671.240.521)
(105.417.083.323)
117.278.393.807
(14.488.799.968)
(56.455.596.602)

11. Lqi nhun thun tu 1iot dng kinli doanli

12. Thu nhp khác
13. Chi phi khác

16. Clii phi thud TNDN hin hành
17. Clii phi thu TNDN hoân li
18 Lçi nIiun sau tliu TNDN

18.1 Lçri nhudn sau ihuJ cãa cd dOng k/zOng kkii sc)at
18.2 Lãi ihuc vd cdc cd a'Ong cáa cong y mc
19. Li co ban trén c phiu

Plim Thj Uyên PInning
Ngtthi lap
Ngay 28 tháng 04 nAm 2020

314.809.641.515

20
20

2.202.770.642
(552.698.941)
1.650.071.701

21.1
211

Nárn trtthc

DVT: VND
Lüy kE ifr ddu ná,n d1n cui qzij nay
Ná,n na
NO,z tru*
1.183.767.993.544
1.081.370.793.461
(3.007.177.106)
(2.136.090.573)

316.459.713.216
(38.328.274.168)
(35.69 1. 186)
278.095.747.862
22.201.380.303
255.894.367.559
825

H Trn Diêu Lynh
K toán tnràng
4

167.149.975.635

(16.207.468.653)
(40.585.113.173)
415.422.912.828
3.808.387.550
(2.919.042.126)
889.345.424
416.312.258.252
(45.617.025.478)
(519.730.875)
370.175.501.899
18.098.022.361
352.077.479.538
1.136

314.809.641.515

2.202.770.642
(552.698.941)
1.650.071.701
316.459.713.216
(38.328.274.168)
(35 .69 1.186)
278.095.747.862
22.201.380.303
255.894.367.559
825

889.345.424

416.312.258.252
(45.617.025.478)
(519.730.875)
370.175.501.899
18.098.022.361
352.077.479.538
1.136

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý I kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2020

Giải trình nguyên nhân biến động kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý
I/2020:

Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty Mẹ Quý I năm 2020 là 255,9 tỷ đồng giảm
96,2 tỷ đồng tương ứng giảm 27,3 % so với cùng kỳ năm 2019, chủ yếu là do :
Lợi nhuận Mảng Hạ tầng Điện Nước Quý I/2020 là 99,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước là 184
tỷ đồng, giảm 84,2 tỷ đồng, trong đó ảnh hưởng giảm chủ yếu là do cùng kỳ năm trước công ty ghi
nhận phát sinh thu nhập từ khoản thanh toán hoàn thành việc chuyển nhượng khoản đầu tư vào Công
ty CP Nhiệt Điện Vũng Áng. Đồng thời trong quý I năm nay tình hình thủy văn cũng không thuận lợi
cũng như ảnh hưởng của COVID 19 tác động đến nhu cầu sử dụng điện dẫn đến lợi nhuận từ các công
ty đầu tư thuộc mảng này cũng sụt giảm so với cùng kỳ.

5

CONG TY CO PHAN CO DIN LNH

B03-DN/HN

BAO cÁo LUU CHUYEN TIEN T HOP NHAT
Cho k5' k toán 03 tháng kt thüc ngày 31 thang 03 nAm 2020
DVT: VND
Ma sc

Thuyit
minh

Chi tiêu

TIt ngày 01/01/2020 Tz't ngày 01/01/2019
den ngày 31/03/2020 den ngày 31/03/2019

I. LUU CHUYEN TIEN TU' HOAT
BONG KIM! DOANI!
01

Lçi nhuân truo'c thud

316.459.713.216

416.312.258.252

79.314.826.311

40.849.619.413

21.347.479.703

61.262.777.985

(590.368.276)

-

(182.441.299.102)

(324.572.342.095)

106.770.511.525

91.584.495.605

340.860.863.378

285.436.809.160

(8.027.964.236)

(9 10.134.270.609)

(22.970.321.136)

66.898.069.467

(269.737.419.887)

120.356.898.925

(8.493.290.705)
30.278.349.500

(7.022.256.261)
7.739.329.183

(159.549.053.710)

(81.225.090.752)

(56.048.413.205)
(3.035.159.196)

(58.658.466.530)

(156.722.409.197)

(577.657.797.817)

(74.330.522.767)

(108.037.426.992)

18.090.909

806.93 8.739

(718.830.000.000)

(2.595.812.558.044)

538.510.626.302

1.013.378.757.513

(15 1.508.690.282)
23 .408.240.495

(80.446.837.129)

254.759.499.808

162.200.289.464

(127.972.755.536)

(1.510.364.624.192)

DiJu chinh cho các k/wan:
02

Khu haotài san c6djnh

03

Các khoãn dr phông
(Li) I chnh 1ch t giá h61 doái do dánh giá

04
05
06
07
08
09
10

lai các Ioãn mtic tiM t cô gc ngoai t
(LAi) I tü hoat dng dAu tu
Chi phi IAi vay và phân b clii phi phát hành
trái phiu

Các khoãn diM chinh khác
Lçn nhun tr hot dng kinh doanh
trtrvc thay dôi vn Jun dung
(TAng) giãm các khoãn phài thu
(Tang) giãm hang tM kho
(Tang) giãm các khoân phâi trã (khong k
lAi vay phái trâ, thus TNDN phái np)

12
13

(Tang) giám chcrng khoán kinh doanh

14

TiM fAi vay dAtrâ

15
17
20

21
22
23

8,9,11

Tang (giâm) chi phi trã truóc

Thus thu nhp doanh nghip dã iip
TiM chi khác tr boat dng kinh doanh
Liru chuyM tiM thun tr hot dng
kinh doanh
II. LIrU CHUYEN TIEN TU HOAT
BONG DAU TU

TiM chi d mua s.m tài san c6 djnh
TiM thu tr thanh 1' tài san c6 djnh
GCri tiM kS' han vào các ngân hang

24
25

TiM thu hi cho vay cüa các dan vj khác
TiM chi dAu tu gop v6n vào dan vj khác

26

Tin thu hi dAu ttr gop vn vào don vj khác
TiM thu IAi cho vay, c tirc và lqi nhun
duc chia

27
30

Liru chuyM tiM thun tir hot dung
dx

6

(1.048.820.400)

97.546.212.257

CONG TY CO PHAN C DIN LANH

B03-DN/HN

BAO CÁO LUU CHUYEN lIEN TE HOP NHAT (tip theo)
Cho kS' ké toán 03 tháng két thic ngâv 31 thang 03 näm 2020

D VT: VND
Ma so

31
33

Thuyt
,ninh

Chi lieu

ffl.LU1J CHUYEN TIEN TY HOT
DQNG TA! CHINU
Nhn vn gop cia c dong thiu s

Tà- ngày 01/01/2020 Tfrngày 01/01/2019
dn ngày 3 1/03/2020 dn ngày 3 1/03/2019

15.000.000.000

-

391.729.102.525

2.547.914.215.802

(357.256.547.955)

(642.278.747.034)

34

Tin vay ngn han, dài han nh4n thrqc
Tin chi trã nq gc vay

36

C ttrc dA trã cho chü sâ h0u

(7.762.484.221)

(37.685.842.815)

40

Liru chuyn thuân tfr h03t dng tài chInh

41.710.070349

1.867.949.625.953

50

Luu chuyn tiên thun trong kS'

(242.985.094.384)

(220.072.796.056)

60

Tin và tlmng thnrng tiên du k5'
Anh htr&ng cCia thay d6i t giá h6i doái
quy di ngoi t
Tin và hrolig dirong tin cui k'

1.539.577.051.904

1.865.096.744.967

4 352 145

-

1.296.596.309.665

1.645.023.948.911

61
70

Pham Th Uyén Phi.rong
NgLr1i Ip
Ngay 28 tháng 04 nAm 2020

H 6 TrAn Diu Lynh

Kê toán truing

hi Mai Thanh
ong Giám dôc

CONG TY CO PHAN CO DLN LNH

1309-DN/HN

THUYET MINH BAO CÁO TM CHINH HOP NHAT (tiEp theo)
Ngay 31 tháng 03 näm 2020

1.

THÔNG TIN DOANH NGHIEP

Cong ty C6 phAn Ci Din Lanh là mOt cong ty c6 phAn duçc thành 1p t?i Vit Nam theo Giy Chng
nhn DAng k Kinh doanh so 1506/GP-UB ngày 25 thang 12 nAm 1993 do Uy ban Nhân dan Thành
phô H6 ChI Minh cap và theo giay chIrng nhn dang k kinh doanh s 0300741143 do S KHoach
và Dau tu TP. I-Iô Chi Minh cap duqc diOu chinh mâi nht vào ngày 03 tháng 06 näm 2016. Co phiu
cüa cong ty dA dixqc niêm y& tai S& Giao djch Chimg khoán Thành phô Ho ChI Minh theo Giây phép
so 01/GPPH ngày 2 thang 6 nãm 2000 do Uy ban Cháng khoán Nhà rnthc cap.
Nhóm Cong ty bao g6rn cong ty mc, cong ty con và các cong ty lien k& nhtr &rqc trInh bay a thuyt
minh so 12 cia báo cáo nay.
Hoat dng chInh cüa Nhóm cOng ty là djch vu c din cong trInh (M&E) , san xut và 1p dt các h
thông diu hOa khong khI, thi& bj may tInh, thit bj vien thông và do din gia diving, sâ httu và cho
thuO cao 6c vAn phOng; lap dt h th6ng cap, thoát rnrâc; khai thác xr 1 và cung cp ntrâc; san xut
din; ttr van, dâu giá bt dng san va du tu chiên hrcic nganh cY sâ ha tang.
Cong ty có trii s& chInh tai s6 364 Cong HOa, Phurng 13, Qun Tan Binh, Thâiih ph6 H6 ChI Minh,
Vit Nam.

2.

CO SO TRINH BAY

2.1

Chuii mirc và Ch d k toán áp ding

Các báo cáo tài chInh hqp nhAt cüa nhóm Cong ty thrc trInh bay b&ng d6ng Vit Nam ("VND") phü
hqp vài H thông Ké toán va Chuân mrc Ké toán Vit Nam ("CMKTVN") do B Tài chInh ban hành
theo:
•

Quyt djnh s6 149/2001/QD-BTC ngày 31 tháng 12 nArn 2001 v vic ban hành bn Chun mrc
K toán Vit Nam (Dçt 1);

•

Quy& djnh s6 165120021QD-BTC ngày 31 tháng 12 nAm 2002 v vic ban hành sáu Chu.n mrc
Kê toán Vit Nam (Dt 2);

•

Quyt djnh s 234/2003/QD-BTC ngày 30 thang 12 nAm 2003 v vic ban hành sáu ChuAn mrc
K toán Vit Nam (Dqt 3);

•

Quyt djnh s6 12/2005/QD-BTC ngày 15 thang 2 nAm 2005 v vic ban hành sáu ChuAn mrc K
toán Vit Nam (Dcit 4); và

•

Quyt djnh s 100/2005/QD-BTC ngày 28 tháng 12 nAm 2005 v vic ban hành b6n ChuAn mirc
Ké toán Vit Nam (Dcit 5).

Va cp nht mt s6ni dung chü yu theo Thông Tu so 200/2014/TTIBTC ngày 22/12/2014 cüa B
Tài ChInh lnrâng dan Chê dO KO toán Doanh ngip, Thông tir so 202/2014/TT/BTC ngày 22/12/20 14
cüa BO Tài ChInh hróng dan phtroiig pháp Ip va trInh bay Báo cáo tài chInh hçp nhât.

2.2

Hlnh I/uk s ki loan áp dung
2.2

Binh I/uk s6 ki loan áp dung

Hinh thCrc sO k tOan ap dirng thrçic clAng k cüa nhóm Cong ty là ch(rng ti ghi sO.
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2.3

Niên d kE loan

Niên dO k toán cüa nhóm Cong ty bat du tà ngày 1 tháng 1 và kt thác vào ngày 31 thang 12.

2.4

f)o7, vi tiiiz t sü drng trong ki loan

Báo cáo tài chinh hpp nhAt duvc trInh bay b&ng VND cling là dan vj tin tê sCr dung trong k toán cUa
NhOm Cong ty.

2.5

CosOh9p ,zhâl

Báo cáo tài chInh hop nhAt bao gm các báo cáo tài chInh riOng cüa Cong ty c phn Ca Din Lanh
và các cOng ty con ("Nhóm Cong ty") vào ngày 31 thang 03 näm 2020. Các báo cáo tài chInh cüa cOng
ty con dA dtrqc 1p cho càng k' k toán vâi Cong ty theo các chInh sách k toán thông nhat vâi các
chmnh sách k toán cüa Cong ty. Các but toán diéu chinh dAdtrqc thrc hin dOi vài bat k' chInh sách
kê toán nao cO diem khác bit nhäm dam bâo tInh th6ng nhât gifla các cong ty con và Cong ty.
Tt cà các s6 du và cac giao djch nOi bO, k câ các khoãn lAi chi.ra thrc hin phát sinh tr các giao djch
nOi bO dà dirçxc loai trir. Các khoãn l chua thrc hin di.rcic loi trr trOn báo cáo tài chInh hçip nht, trr
trLrmg hçip khOng th thu hOi chi phi.
Lqi Ich cüa c dOng khong kim soát là phn loi ich trong lAi hoc l va trong tài san thuAn cüa cOng
ty con khong dtrçic näm gilt bâi Cong ty Va duqc trInh bay a mic riêng trên báo cáo ket qua kinh doanh
hcip nhât và bang can d6i k toán hcp nhât.
Cong ty con dtrqc hqp nhtk tr ngày Cong ty n&m quyn kim soát và së cham dirt hçp nht k tfr
ngày Cong ty khong cOn kiém soát cOng ty con do. Trong tnthng hp Cong ty khOng cOn nãm quyên
kiOm soát cong ty con thI các báo cáo tài chInh hqp nhât së bao gOrn cà két qua hoat dOng kinh doanh
cüa giai don thuOc nãm báo cáo ma trong giai doan do COng ty vn cOn näm quyên kiOm soát.
3.

CAC CHINH SACH KE TOAN CHLJ YEU

Thn và cdc khodn tuong dwong lien
3.1
Tin và các khoãn tlxang throng tin bao gm tin mt ti qu, tin gIn ngân hang, các khon dAu ttr
ngän han cO tInh thanh khoán cao, cO thai gian dáo han gOc It han 3 tháng, có khá nang chuyén dOi dê
dang thành các krcmg tiên xác djnh và khOng có nhiu rui ro trong chuyên dôi thành tiên.

3.2

Các khoán phái thu
Các khoãn phài thu duçrc trinh bay trén báo cáo tài chInh hçip nhat theo giá tn ghi s6 các khoãn phãi
thu tü khách hang và phãi thu khác cling vâi din phOng dtrcic 1p cho các khoàn phãi thu khó dOi.
Dr phong nq phãi thu khO dOi th hin phn giá tn dr kiEn bj t6n tht do các khoán phái thu khOng
thrqc khách hang thanh toán phát sinh doi vài so du các khoán phâi thu tai thi dim Ip bang can dOi
k toán.

3.3

Hang tim kho

Hang tn kho ducrc ghi nhn theo giá thp han gitta giá thành dO dua mi san phm dOn vj tn, thOu
kiin hin tai va giá tn thuAn cO the thrc hin dtrqc. Giá tn thuân CO thO thc hindLrc là giá ban tràc
tInh trlr chi phi ban hang uâc tinh va sau khi dã 1p dr phOng cho hang hu hông, 101 thi và chm Iuân
chuyên.
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Cong ty áp ding phtrang pháp kê khai thtring xuyên d hach toán hang thn kho vi giá frj thrpc xác
dinh nhu sau:
Nguyen 4t lieu, hang hóa
giá v&i thirc tE theo phuong pháp nhp trirOc
xuAt trtrâc.
Thành phm và san phm do dang

giá v6n nguyen vt lieu và lao dng trrc tip
cOng chi phi san xuât chung có lien quan dtrçcc
phân bô dira tren m(rc dO hoat dOng bmnh
thtr&ng.

Drphbng cho hang tn kho

Dr phOng cho hang t6n kho dtrqc trIch 1p cho phAn giá tn dr kin bj thn tht do giàm giá 4t tu, thành
phãm, hang hóa ton kho thuOc quyM sâ hthi cüa Cong ty Co the xày ra (giàm giá, kern phAm chAt, lôi
thi v.v..) di,ra trOn bang chrng hqp l' v sir giãm giá trj vào thi dim báo cáo. S6 tang hoc giãm
khoán d phOng giárn giá hang ton kho duçic ket chuyn vào giá von hang ban trén Báo cáo K& qua
hoat dOng kinh doanh.
B( duìng san tn kho

BAt dOng san di.rqc rnua hoc dLrcic xay dung d ban trong qua trInh hoat dOng binh thLr&ng ciia Nhórn
Cong ty, khong phãi dê cho thue hoc ch& tang ia, duqc ghi nhn là bat dOng san ton kho theo giá
thâp han giUa giá thành dA dua mi san phâm den vj trI va diêu kiin hin tai và giá frj thuân có the
thrc hin duqc.

3.4
Tài san c6 djnh hui'u hlnh
Tài san c6 dnh hUu hInh &rçc thA hin theo nguy€n giá trir di giá trj hao man lüy kE.
Nguyen giá tài san c6 djnh h&u hInh bao gm giá mua và nhUng chi phi có lien quaii trrc tip dn vic
dua tài san vào hoat dOng nhu di1r kiôn. Các chi phI inua sam, nâng cap và dôi mâi tài san cO djnh duc
ghi tang nguyen giá cüa tài san va chi phi bão trl, stra cha duqc tInh vào k& qua hoat dng kinh
doanh. Khi tài san duqc ban hay thanh l', nguyen giá và giá trj hao mOn luy kê dtrc xóa sO và bat k'
các khoán lAi lô nao phát sinh do thanh 1)2 tài san du duqc hach toán vâo ket qua hoat dng kinh
doanh.
3.5

Thuê tài san

Thuê tài san dtrçcc phân loai là thuê hoat dOng nu theo hcp ding thuê tài san ben cho thuê vn giU
phân km rüi ro va lçi Ich gan lien vâi quyOn so huu tâi san. Tãi san theo hqp dng thuê hoat dng
duvc hach toán vào tài san cô djnh cüa Cong ty trên bang can dôi ké toán.

3.6

Tài san c dink vô hInh

Tài san c6 djnh vo hInh dtrqc ghi nhân theo nguyen giá trr di giá trj khAu trir Iüy kA.
Nguyen giá tài san c djnh vo hinh bao gm giá mua và nh&ng chi phI có liOn quan trirc tip dn vic
dira tâi san vào sCr diing nhir dir kiOn.
Khi tài san c dnh vo hInh duqc ban hay thanh 1)2, nguyen giá va giá frj khAu trir lüy kA dtrc xóa s6
tren bang can dOi kO toán gifla niôn dO và các khoãn lAi 10 phát sinh do thanh 1)2 tài san duc hach toán
vào kt qua hoat dOng kinh doanh hqp nhât giüa niOn dO
Quyn si ding dat

Quyn sr ding dAt duqc phân b6 trong su& th&i gian cOn lai cüa quyAn sCr d,ing dt.
10
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3.7

Kháu hao và hao men

KhAu hao tài san c djnh hth hInh duçic trich theo phuang pháp khAu hao dthng thing trong th&i gian
hthi ding uàc tinh cüa các tâi san nhtr sau:

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

Nhà cüa vã vt kin true
May moe, thit bj
Phirang tin 4n tãi
Thiét b van phàng
Quyên sCr dvng dat
Phn mérn vi tInh
Tài san cô djnh khác

3.8

Bat djng san du 1w

BAt dng san dAu Ur bao gm nhà cira hoc mOt phAn nhà cCra hoAc cà hal và ca s ha tAng dirçc dâu
tix nhm mvc dIch thu tiAn cho thuê hoc tang giá trj hoc cã hai hn là phiic vi cho mic dIch san xuAt
hoäc cung cAp hang hóa, djch vi; nhAm mic dIch hành chinh hoc kinh doanh trong qua trInh hoat
dng kinh doanh binh thumg. Bat dng san dAu tii dircrc ghi nhn theo nguyen giá trr di giá fri hao
mon lüy k. Nuyên giá bao g6m chi phi phát sinh trirc tiôp lien quan dn vic mua hoc xây di,rng bAt
dng san. Klidu hao
KhAu hao bAt dng san dAu tir &rqc trIch theo phtwng pháp khAu hao dtrxng thAng trong sut thri gian
hthi dung uàc tinh cüa bAt dng san nhir sau:
Nhà cüa và 4t kin true
May mOe, thiEt bj phii trq
Thi& bj van phOng
Bat dng san dAu tu khac

3.9

5 - 50 nAm
5 - 10 näm
3-5 nãm
2 näm

ChiphIdivay

Chi phi di vay lien quan trrc tiép dn vic xay dirng hoc san xuAt bAt k' tài san dü tiêu chuAn dtrcrc
vón hóa trong k' can thit dê hoàn tAt và dira tài san vào hoat dng theo dung mi11c dIch dr kin. Chi
phi di vay khác duçrc ghi nhn vao kt qua hoat dng kinh doanh trong nãm khi phát sinh.

3.10 Chi phi Ira truóc
Chi phI trã tru&c bao gm các chi phi trá trii&c ng.n han hoc chi phi trã truàc dài han trén bang can
iM ké toán hcrp nhât va dtrcc phân b trong khoãng thri gian trà trtràc hoc th&i gian các ku ich kinh
t tixang ng dircrc tao ra tir các chi phi nay.

3.11

Hgp nhat kinh doank và 10 Ihi lhwong mgi

Hçxp nhAt kinh doanh duqc hach toán theo phuang pháp giá mua. Giá phi hp nhAt kinh doanh bao
gm giá trj hçrp l' t?i ngày diên ra trao di cüa các tài san dem trao d6i, các khoãn nq phài trá da phát
sinh hoc dà thra nhn và các cong cii vn do ben mua phát hành d d6i lay quyn kim soát ben bi
mua va cac chi phi lien quan trirc tiêp dn vic hcup nhât kinh doanh. Tài san dA mua, nq phài trà cO
the xác dnh ducuc Va nhltng khoãn ncr tiêm tang phãi gánh chju trong hcup nhAt kinh doanh du ghi
nhn theo giá trj hqp l' tai ngày hqp nhât kinh doanh.
Lçui thA thtrcrng mai phát sinh tr hqp nhAt kinh doanh duçrc ghi nh.n ban dAu theo giá g6c, là phAn
chênh lch gifla giá phi hçxp nhAt kinh doanh so vâi vài phAn s& h1u cüa bôn mua trong giá trj hqp l
thuân cüa tài san, ncr phài trâ cO the xac djnh dtrçrc va các khoãn nq tim tang dã ghi nhân. Nêu giá phi
hcup nhAt kinh doanh nhO han phân s& hthi cüa ben mua trong gia tn hqp l thuAn cüa tài san trong
cong ty con duQ'c rnua thi khoãn chenh loch nay duçrc ghi nhn tivc tiAp vao báo cáo ket qua hoat dng
kinh doanh hcrp iihât. Lqi th thirang mai duvc phân b6 tM da mtrui (10) nAm.
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3.12 Diu 1w vào cong ty lien kIt
Du ttr cüa Cong ty vao cOng ty lien k& duc phan ánh theo phLrang pháp vn chü sâ hUm Cong ty
lien két là rnt dan vj ma COng ty có ãnh hixâng dáng kO và dan vj do không phái là mt cong ty con
hay mt lien doanh.
Các báo cáo tài chInh cüa cong ty lien k& duqc 1p cho càng nãm tãi chInh vth COng ty. Khi cn thit,
các diêu chinh sU dtrcic thrc hin dé dam bào cac chInh sách ke toán ducic áp dvng nhât quán vài chInh
sách kê toán cüa Cong ty.
Ti ngày 1p báo cáo s6 lieu cCia các cong ty lien kt chua &rqc kim toán.

3.13

Du 1w vào cong ty lien doaizh

Lien doanh là thOa thun bang hcp dng cüa hai hoc nhiu ben d cüng thrc hin hoat dng kinh th,
ma hoat dng nay dtrçc dông kiêm soát bâi cac ben gop v6n liOn doanh. Các lien doanh dtrqc hqp nhât
theo phrnmg pháp von chü sâ hthi.

3.14

Dáu 1w chá'ng khodn và các khoân du 1w k/ide

Các khoãn dAu ttr dtrqc ghi nhn theo giá mua thirc t tth di khoãn dr phOng thIch hp. D phOng
duçc lap cho vic giàrn giá tn cüa cac khoàn dâu tix cho phân chOnh Ich giá mua thirc tO cao han thj
giávào thôi diem cuoi kS'báo cáo theo huàng dan cüa Thông ttr sO 228/2009111-BTC do BO Tài
Chinh ban hanh ngay 7 thang 12 nam 2009 va thong ti.r so 89/2013/TT-BTC do BQ Tai Chinh ban
hành ngày 28 thang 6 nàm 2013. TAng hoc giãm s6 dix tài khoãn dir phOng dtrcic hach toán vào chi
phi tài chmnh trOn báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh hqp nhât giUa niOn d.

3.15 Cdc kl,oãn phdi Ira vO trIch lrwdc
Các khoãn phAi trá và trich trtràc ducic ghi nhen cho s6 tin phài trà trong Urang lai liOn quan dEn hang
hóa và djch v dA nhân duqc khOng phii thuc vào vic Cong ty dA nhn duc hôa dan cüa nhà cung
cap hay chixa.

3.16 Cdc izghip vy bang ngoçli 1
Các nghip viii phát sinh b&ng các dan vj tiEn t không phài là dan vj tiEn tê ghi s6 kE toán cüa NhOm
Cong ty (\'ND) duve hach toán theo t giá giaodjch vào ngày phát sinh nghip vi. Iai ngày kOt thüc
k' kO toán, các khoán mic tài san va cOng nq tiOn t cO gOc ngoai t dtrqc dánh lai theo nhu quy djnh
cüa Thông Tix sO 200/2014TT/BTC ngày 22/12/2014. Các khoán chOnh lch t giá thirc tê phát sinh
trong k' và chOnh lch do dánh giá lai s6 dix tiOn t cO gôc ngoai t cuôi kS' &rçc hach toán vão kOt
qua hoat dng kinh doanh hcip nhãt.

3.17

CJphiIuquj

Co phiOu qu, cong ci vn chii s hUu duqc cong ty mua lai, trInh bay trOn phn nguOn von iihr iit
khoàn giãrn von chü sä hUii, bang vi chi phI mua lai. Cong ty khOng ghi nhen các khoân lãi (ló) khi
mua, ban, phát hành hoc hüy các cong ci von chü sâ h&u cüa mInh.
3.18

PIth,, c/ia loi nhuçIn

Lqi nhuen thuAn sau thuE thu nhp doanh nghip có thE ducic chia cho các c6 dOng sau khi dtrcjrc dai
hi dng Co dOng phO duyt và sau khi ciA trIch 1p các qu5 theo DiEu l Cong ty và các quy djnh cüa
pháp lut Vit Nam.
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> Qu9 du twphát triên
Qu dAu ttr phát trin kinh doanh ducic trich Ip tr Içii nhun thuAn sau thuE thu nhp doanh nghip
cüa Nhóm Cong ty theo d xuât cüa Hi ctông Quãn trj và ducic các cô dông phé duyt tai dai hi
dOng cô dông thtthng niôn. Qu nay &rqc trIch 1p nhAm m rng hoat dng kinh doanh hoc du tu
chiêu sâu cüa Cong ty.

> Qu9 k/zen II: wông vâ phác lçri
Qu khen thwng và phüc lçii cüa NhOm Cong ty dirçic thc hin theo d xuAt cüa Hi dng Quãntrj
và ducic các cO dong phe duyt tai dai hi dông c6 dông thung niên. Qu nay thrcic trIch Ip nhäm
khen thuâng va khuyên khIch, dAi ng 4t chat, dem Iai pluic lçii chung và nâng cao d&i song 4t chat
va tinh than cho cong nhân vién và duqc trInh bay nhtr mOt khoãn phái trà trén bang can dOi k toán
hqp nhât.
3.19 Ghi nhân doanh thu

Doanh thu duc ghi nhân trén Báo cáo két qua hoat dng kinh doanh khi Nhórn Cong ty Co khà nãng
nhn dtrçc các lcii Ich kinh tê cO the xac djnh dLrçlc mt cách chàc chän. Các diôu kin ghi nhn ci the
sau day cüng phãi d.rçic dáp Crng tru&c khi ghi nhn doanh thu:

Doanh thu ban hang
Doanh thu ban hang duvc ghi nhn khi các rii ro trQng yu và các quyén sâ hu hang hóa dA clucc
chuyén sang ngui mua.
Doanh thu cung ca'p djch vy
Doanh thu thrcic ghi nhmn khi cung cp djch vi.
Doanh thu ifr hcip dong cung ccfp và 1p di
Khi két qua thirc hin hcp d6ng xay drng Co th duqc rót tInh mOt cách dáng tin cy Va thrcic xác
nhn b&i khách hang, thi doanh thu và chi phi liOn quan dOn lip dOng &rqc ghi nhn thong (mg vài
phân cOng vic dA hoàn thành thrqc khách hang xác nhn vào ngày kOt thüc k' kO toán.
Các khoãn tAng giám khi krçmg xay lâp các khoàn thu b6i thumng va các khoãn thu khác chi duqc
hach toán vao doanh thu khi dA duqc thong nht vâi khách hang.
Khi két qua thtrc hin hqp dng xy dtrng khong th duc u(mc tInh mt cch dng tin cay, thI doanh thu
chi duc ghi nhn thong duong vài chi phi cüa hqp dông d pht sinh m vic thu hOi I ttrong d6i chAc
chAn. Chi phi cüa hçxp dOng chi duçmc ghi nhn là chi phI trong närn khi các chi phi nay dA phát sinh.

Doanh thu ifr hoat dng cho thuê van phóng
Doanh thu tr hoat dng cho thuO vAn phong duçmc ghi nhn theo phhang pháp duOng thing trong su6t
thi han cho thuO theo quy djnh cüa hqp d8ng thuê.
Doanh thu tt cac hcip &ng hctp tác kinh doanh (Hqp ding RTKD)
Doanh thu ducmc ghi nhin khi I-lqp d6ng HTKD cong b chia Ii nhuOn cho các bOn tham gia Hqp
dOng HTKD.
Thu nhp tz hoat d5ng ddu tir
Thu nhp tim hoat dng du tu ducmc ghi nhn khi cac khoãn du ti.r duçrc ban. Thu nhp tim hoat dung
dâu ttr clIng bao gm cô t(rc nhn dixçc tim các khoãn du tim và các khoãn thu nhp nay dtrcmc ghi nhn
khi cô t(mc dtrçcc cong bO.
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3.19

GIl n/ian doanli ii: u (tilp theo)

Tin Mi
Doanh thu &rçic ghi nhn khi tin Iãi phát sinh trén ccr s d6n tIch (có tInh dn Icii tIre ma tài san dem
lai) trir khi khá nang thu hôi tiên lAi không chAc chän.
3.20

A

Thue

ThuI thu nhp hin hành
îàî san thu thu nhp va thus thu nhp phãi np cho k' hin hành và các kS' truâc duqc xac djnh bang
giá trj dir kiên phãi nOp cho (hoc dLrçic thu hôi tir) ca quan thuê, sir ding các mire thus suât và các
1ut thuô cO hiu lrc den ngày ket thüc k' k toán.

Thul TNDNhoàn igi
Thus thu nhp hoAn Iai dLrçrc xac djnh cho cac khoán chônh 1eh tern thôi t?i ngày kt thiic k' k toán
gifta ccy sr tInh thus thu nhp eüa cac tài san va ncr phãi trã và giá trj ghi s cüa chüng cho mvc dIch
báo cáo tài chInh.
Thu thu nhp lion lai phãi trà duvc ghi nhãn cho tAt ca các khoàn chênh Ich tm th&i chju thu&
ngoai trir:
•

Thu thu nhp hoãn lai phãi trã phát sinh tir ghi nhân ban dAu elm mt tài san hay nq phâi trã tir
mt giao djch ma giao djch nay khong có ãnh hwmg den id nhun ké toán hoc Iqi nhun tInh
thuê thu nhp (hoc 1 tInh thuê) ti thri diem phát sinh giao djch.

•

Các chênh lch tam th?xi chju thud gn Iin vâi cac khoãn dAu tir vao cong ty con, chi nhánh, cong
ty lien két va cac khoãn vOn gop lien doanh khi có khâ näng kiêm soát thi gian hoàn nhp khoãn
chenh lch t?m thxi va chäc chãn khoãn chênh léch tam th&i se khong ducrc hoàn nhp trong tuang
Iai cO the dr doán.

Tài san thus thu nhp hoãn 13i dtrçrc ghi nhn cho tAt cã các chênh Ich tam th&i dircrc khAu trir, giá trj
dircxc khâu tnt chuyên sang các k' sau elm các khoãn lô tInh thuê và cac khoán uu dai thu chua sir
dvng khi chãc chän trong twmg iai s cO icr1 nhun tinh thuê dé sir dvng nhttng chénh lch tam th&i
thrcyc khâu tnt, các khoân I tInh thu và các uu dAi thud chua sir dung nay, ngoai trir:
•

Tài san thud hoAn 'ai phát sinh tir ghi nhn ban dAu elm mt tài san hoc nq phãi trã tir mtgiao
djch ma giao djch nay khong cO ành hiràng den içri nhun ké toán hoc lI nhun tInh thué thu
nhp (hoc lô tInh thus) tai thi dim phát sinh giao djch;

•

TAt cã cac chênh 1ch tam thôi dtrçrc khAu tnt phát sinh tir các khoân dAu tir vao cac cong ty con,
chi nhánh, cong ty lien két và các khoàn von gop lien doanh chi duqc ghi nhn khi chäc chAn là
chênh 1ch t?m thri s duçrc hoàn nhp trong ti.rong lai cO th dr doán duqc Va cO Içri nhuân chu
thtie dê sir ding duçrc khoân chOnh ich tam th&i do.

Giá trj ghi s6 elm tài san thus thu nhp doanh nghip hoAn lai ducrc xem xét iai vao ngày kt thüc kS'
k toán va d.rqc ghi giãm dn mire bão dam chAc chAn cO dli lqi nhun tInh thuê cho phép lqi Ich elm
mt phAn hoc toàn bO tài san thue thu nhp hoãn lai duc sir dung. Các tài sâ.n thuê thu nhp doanh
nghip hoãn lai chtra ghi nhn tru&c day duc xem xét lai vào ngày ket thüc kS' ké toán và duc ghi
nhn khi
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3.

CAC CHINII SACH KE TOAN CIEU YEU (tip theo)

3.20

..
Thue.( (tiep
theo,)

che chn có dü lçii nhun tinh thu d có th sCr ding các tài san thu thu nhp hoãn 1?i chira gui nhn
nay.
Tài san thus thu nhp hoän Iai và thu thu nhp hoAn lai phãi trá dtrcrc xác djnh theo thu suit dr tInh
s ap drng cho kS' tài san duqc thu hôi hay nç phâi trà dtrcic thanh toán, dra trén cac mrc thuê sut và
1ut thu cO hiu lrc vào ngày k& thüc kS' ké toán.
Thus thu nhp hoân Ii &rçrc ghi nhn vào báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh ngoai trr trixng hqp
thuê thu nhp phát sinh lien quan den mOt khoãn mi1ic thrcYc ghi thâng vào vn chü sâ hUu, trong tnr&ng
hcrp nay, thuê thu nhp hoãn Iai cüng duqc ghi nhn trirc tiêp vào vOn chñ sâ 1iüu.
Nhóm Cong ty chi bü trr các tài san thus thu ahp hoAn lai và thu thu nhp hoAn lai phái trâ khi các
don vj np thus có quyên hcrp pháp duçrc bü trfr giiia tài san thu thu nhp hin hành vài thuê thu nhp
hiên hành phài np va các tài san thuê thu nhp hoAn Iai và thuê thu nhp hoän lai phãi trã lien quan
den thuê thu nhp doanh nghip cüa cüng mOt dcrn vj np thue và ducrc quan 19 bâi càng mOt Ca quan
thus và don vj np thuê dir djnh thanh toán thuê thu nhp hin hành phài trâ và tài san thuê thu nhp
hin hành trén ca sâ thuân.

3.21 Lãi trên c6philu
Läi cci ban tren c phiu dirqc tInh bang cách chia phan lqi nhun sau thu thuc v c6 dông cüa Côn
ty trtrâc khi trIch qu khen thuâng, phiic lçri cho s6 Iircing bInh quân gia quyên cüa so cô phieu phô
thông dang liru hành trong ks', không bao gôm so cô phieu dtrcic mua bri Nhóm Cong ty ma dang
dtrqc gii nhu là c6 phiéu ngân qu.
Lãi suy giãm tren c6 phiu dtrqc xac dnh b&ng each chia lqi nhun sau thus thuc v c6 dông cüa
COng ty tnràc khi trIch qu9 khen thirong, phc lçi cho sO luqng bInh quân gia quyên cüa sO cô phiu
phô thông dang kru hành trong k9, loai trr các c phiêu phô thông duçrc Nhóm Côn ty mua ai và
duçrc ghi nhn là cô phiêu ngân qu5 cOng so ltrcing bInh quân gia quyên cüa các cO phieu s diiçrc phát
hành cho viêc chuyên dOi tat ca các cô phi&i phO thông tiêm nAng có tác dOng suy giãm.
3.22

Thông tin iheo b phuii

MOt bO phn là mOt câu phân có the xác dlnh riêng bit cüa Nhóm Cong ty tham gia vào vic cung
cap các san phâm hoc dlch v lien quan (bO phn duc chia theo hoat dng kinh doanh). MOi mOt bO
phn nay chiu rüi ro và thu dLrcrc Icri Ich khãc bit so vâi các bO phn khác.

3.23

Cáe ben hen qilan

Các ben ducrc coi là ben lien quan cüa Nhóm Cong ty nu mOt ben co khã nang, trirc tip hoc gián
tiêp, kiern soát ben kia hoc gay ành htrmg dáng kê tâi bôn kia trong vic ra các quy& djnh tài chInh
Va hot dOng, hoc khi Nhóm Cong ty và ben kia cüng chju sir kiêm soát chung hoc ãnh hirâng dáng
ké chung. Các ben lien quan có the là các cong ty hoc các cá nhân, bao gm các thành vien gia dInh
than cn cüa các cá nhân dtrc coi là lien quan.
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4.

TIEN
DVT: VND

5.

So cu6i k5'

56 ddu nám

Tin mt
Tin gCri ngân hang
Tin dang chuyn

2.333.233.904
177.312.253.845

TONG CONG

179.645.487.749

1.424.824.835
256.697.227.069
50.000.000
258.172.051.904

CAC IUIOAN PHAI THU KHAC

A/Ngn han
DVT: VND

S6 cu61 /g)

S6 ddu nám

Phâi thu lAi tin gfri
Co trc phãi thu
Phãi thu ngu?i lao dng
Tm tng du ti.r dr an
K' qu, k ctrcrc
Phãi thu khác

39.368.227.644
24.561.573.000
3.970.268.3 53
119.450.326.440
55.087.398.795
23.703.968.741

59.583.266.166
169.913.852.000
21.446.062.907
58.95 8.842.373
10.600.000.000
36.808.808.076

TONG CONG

266.141.762.973

357.310.831.522

B! Dãi han
DVT: VND
Phãi thu ehi phi dn b dt
K' qu, k ctwc

TONG CONG
7.

SO cuñi Icj)

S6 ddu nám

28.532.319.900
10.206.453.375
38.738.773.275

28.532.319.900
10.179.714.375
38.712.034.275

HANG TON KilO
DVT VND

S6cu6ik
Hang hóa tn kho
Nguyen 4t 1iu t*n kho
Cong ciii ding cii ton kho
Chi phi san xuât kinh doanh dà darig
Hang mua dang di &rng
Dir phong giâm giá hang ton kho
GIA Tifi THUAN

16

S6ddunám

192.634.045.257
208.343.969.264
266.436.389
556.358.804.167
65.033.695.760
(12.953.617.234)

144.145.345.056
277.489.514.516
274.807.307
513.200.710.278
64.556.252.544
(12.462.748.812)

1.009.683.333.603

987.203.880.889
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8.

TA! SAN CO DNll HUU HINU
DVT VND
Nba tha.
vat kiên trüc

May móc thilt bj Phwong tiçn vn tâi Thilt bj van phông

TSCD khac

Tdng c5ng

1.941.982.587

3.588.886.266.481

Nguyen gil
S du näm

- Mua trong kS'
-Du tLr XDCB hoàn thành

1.424.501.231.540

1.999.046.644.555

144.735.549.284

18.660.858.515

99.340.000

456.265.000

502.992.288

109.8 15.000

9.670.423.273

43.667.007.969

53.337.431.242

- Thanh 1'
A

A.

So cuoi ky

•168.412.288

(60.268.857)

(60.268.857)

1.434.270.994.813

2.043.169.917.524

145.238.541.572

18.710.404.658

1.941.982.587

3.643.331.841.154

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

11.588.588.069

27.004.681.089

2.236.427.600

500.642.605

34.679.052

41.365 .0 18.4 15

Gil trj ha() flH)fl liiy kê
AX

So dau nain
- Khu hao trong k'

- Phán loai lal

157.293.096

(157.293.096)

- Thanh I'
A

A.

So cuoi ky

(60.268.857)

(60.268.857)

537.223.229.763

1.150.496.099.698

99.219.107.092

14.795.912.921

1.465.895.715

1.803.200.245.189

899.023.882.942

875.555.225.946

47.752.869.792

4.305.319.342

353.472.828

1 .826.990.770.850

897.047.765.050

892.673.817.826

46.0 19.434.480

3.914.491.737

476.086.872

1 .840.131.595.965

Gil tij con Iai
AX

So dau nàm
A

A.

So cuoi ky
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9.

TAISANCODINHVOH!NH
DV7 VND

Quyn s&
dyng ddt
Nguyen giá
S6 dau nàm
Mua trong kS'
Thanh 1
S C114j
Giá tr hao mon lily k
. A
So dau nam
KhAu hao trong k5'
KhAu hao tang do hçip nht
Thanh 1)
£
So cuoi ky
Giá tij cOn lai
S du nani
S cui k'

10.

quyn,
bang sang chê
Ban

39.589.302.451

30.340.000

39.589.302.451
7.939.186.775
199.3 14.217

8.138.500.992
31.650.115.676
31.450.801.459

Phdn mlm vi
tinh

Tdng c5ng

30.340.000

12.303.390.782
401.650.000
(3.171.863.3 18)
9.533.177.464

51.923.033.233
401.650.000
(3.171.863.3 18)
49.152.819.915

30.340.000
-

11.914.820.705
65.096.422

19.884.347.480
264.410.639

30.340.000

(3.171.863.3 18)
8.808.053.809

(3.171.863 .3 18)
16.976.894.801

388.570.077
725.123.655

32.038.685.753
32.175.925.114

CHI PH! XAY DUNG CY BAN DO DANG

ScuiIçj)
3.859.658.041

Nhà c(ra vt kin trüc
Khác
TONG CQNG

76.028.935.382
79.888.593.423
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DVT VND
S dáu nám
27.4 13.621.037
40.330.406.128
67.744.027.165
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THUYET MTNH BAO CÁO TAI CHiNH HQP NHAT (tip theo)
Ngày31 thang03 näm 2020

11.

BAT DQNG SAN DAU TU

Nhà tha &
vt kiên trüc

May móc
& thiêi bj

Thilt bj
van phông

Khác

DV7 VND
T6ng c3ng

1.924.917.986.340

652.054.025.984

90.250.454

546.453.001

2.577.608.715.779

Nguyen giá
S6 dâu nätn
Tang trong kS'
Thanh l'
S

CUi

k

7.221.136.507

7.221.136.507

(2.548.471.364)

-

1.929.590.651.483

652.054.025.984

(90.250.454)

(2.638.721.818)

546.453.001

2.582.191.130.468

546.453.001

721.159.864.142

546.453.001

30.823.958.574
(2.638.721.818)
749.345.100.898

Giá tn hao mon Iuy k
S6dunàm
Khu hao
trong kS'
Thanh 1)
S cui k'

450.425.168.992

270.097.991.695

90.250.454

17.803.430.292
(2.548.471.364)
465.680.127.920

13.020.528.282
283.118.519.977

(90.250.454)
-

s6 du näm

1.474.492.817.348

38 1.956.034.289

1.856.448.851.637

S cuôi k's

1.463.910.523.563

368.935.506.007

1.832.846.029.570

Giá tij cOn lai

12.

CAC KHOAN DAU TU'

DVT: VND
,(

1.

So cuoi Icy

Sd ddu nãn

29.473.477.082
(6.603.375.421)
1.348.241.256.127
1.371.111.357.788

59.751.826.582
(6.378.080.421)
1.167.921.882.429
1.221.295.628.590

7.976.869.884.274
785.076.503.187
(24.810.520.826)
530.000.000.000
9.267.135.866.635

7.896.638.703.005
791.898.218.587
(4.496.258.716)
530.000.000.000
9.214.040.662.876

10.638.247.224.423

10.435.336.291.466

1w ngn hgn

Chfrng khoán kinh doanh ('thuydl minI, 12.1)
Dr phOng giãm giá chimg khoán kinh doanh
DAu tLr nm gi dn ngày dáo han
Giá trl cOn Iii cOa các khoãn du hr ngän han
Bu 1w dlii /1(1/1
DAu ti.r vào các cong ty lien kt (thuylt minh 12.3)
Du tu gop vn vào dan vi khác (thuylt minh 12.2)
Dr phOng dAu hr tài chInh dài han
Dâu ttr nm gui dn ngày dáo han
Giá tn cOn 1a1 cüa các khoãn dii tu dài han
TONG CQNG
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12.1 C/iá'ng klioán kin/i dowili

VND
s cui Ic')
Ten Cong 0'

COng Ty CP Mang Cành
Các khoán dAu tu khác
TONG CONG

Giá trj ddu itt

Sd ddu nOm
Dir phông

6.133.400.000
23.340.077.082
29.473.477.082

(6.133.400.000)
(469.975.421)
(6.603.375.421)

Giá in ddu it,
6.133.400.000
53.618.426.582
59.751.826.582

Dir phông

(6. 133.400.000)
(244.680.419)
(6.378.080.419)

12.2 Dliii (u'gop von viw don vj kink'
VND
Sd cudi kj)
Ten Cong oi
COng Ty CP Nhit Din Quang Ninh
Cong Ty CP Nhit Din Hal PhOng
COng ty CP Than Dèo Nai
Các khoán &iu tis dài han khác

TONG CQNG

Giá trj ddu lie

Sd ddu nám

DwphOng

463.824.588.800

(20.038.313.010)

32.6 19.000.000

Giá lrj ddu itt

DrphOng

470.646.304.200
32.6 19.000.000

13.357.749.878
275.275.164.509

(1.252.082.682)
(3.520.125.134)

13.357.749.879
275.275.164.508

(1.867.625.082)
(2.628.633.634)

785.076.503.187

(24.810.520.826)

791.898.218.587

(4.496.258.716)
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12.3

Dâu tu' vão các cong ty lien kt (*)

£1cuói kj'

Ten cong ty

Sn ddu ndm

Ty I so
hfru(%)

Gid tn du 1w
(VND)

Gid trj dAu 1w
(J'ND)

I/oUt dQlzg
ku:!: 1101111/1

(1) Cong ty CP Dja Oc Sài GOn

28.87

200.803.706.739

194. 105.861.428

BAt dung san

(2) COng ty TNHH du tu xây thing
dumg lrinh Xá Da HOi (**)

18.73

251.696.805.438

251.697.478.293

BAt dng san

(3) COng ty CP N1it din Ninh Binh

29,44

77.873.699.047

75.020.746.276

San xuAt din

(4) Cong ty CP Nhit din Phã Lai

24,14

1.474.176.043.043

1.449.710.474.607

San xut din

(5) COng ty CP ThUy Din Thác Ma

42,63

673.066.565. 135

653.333.058.206

San xuAt din

(6) COng ty CP ThOy Din Song Ba Ha

25,76

589.66 1.880. 192

5 87. 156.053. 190

San xuAt din

(7) Cong ty CP Thüy Din SROK PHU
MIENG

34,30

186.8 10.168.783

200.267.463.127

San xuAt din

(8) Cong ty CP Thüy Din Binh Din

25,47

70.438.907.527

74.488.544.993

San xuAt din

49,52

2.041.625.142.300

2.035.709.242.212

San xuAt din

22,68

592.695.857.061

596.163.296.162

San xuAt din

42,07

300.510.152.575

287.395.036.439

Ngánh ntr6c

40,00

197.572.910.244

177.427.021.292

Ngánh nuOc

44,17

70.702.043.934

66.273.570.319

Ngành ntrâc

(14) COng ty CP DAu Tu Nuâc Tan
Hip

32,00

105.333.529.544

113.464.014.288

Ngành nuàc

(15) COng ty CP Cp Ntràc Gia Djnh

20,05

32.034.511.462

31.069.234.135

Nganh nuâc

(16) Cong ty CP CAp Nwc Nhà BO

20,02

41.4 15.193.352

40.718.289.160

Ngânh nuOc

(17) COng ty CP Nuóc Sach Song Dà

3 5,95

769.769.089.728

762.834.560.207

Ngành nuOc

(18) COng ty CP CAp NtrOc Khánh HOa

43,88

259.500.821.993

254.450.574.513

1"Igânh iiuOc

(19) Cong ty CP Ca Din Doàn NhAt

3 1,82

41. 182.856. 177

45.354. 184. 158

Co dien

7.976.869.884.274

7.896.638.703.005

Cong ty lien kt

(9) Cong ty CP ThOy Din Vinh Son
SOng Hinh
(10) COng ty CP Thüy Din MiOn
Trung
(11) COng ty CP BOO Niràc lhO Dirc
(12) COng ty CP Du ttr & Kinh doanh
Nuàc Sach Sài GOn
(13) COng ty CP Cp Ntràc Thu Drc

TONG CQNG

(*) Tai ngày 1p báo cáo s6

lieu cüa các cong ty lien k& chua duc kim toán.
(**) C8n ty 1'NHH dAu ttr xây dmg duâng Trjnh Xa Da Hi ( Da Hi) ia cong ty lien k& tai Cong ty cô phân ha
tang và bat dng san Vit Nam (VIID) von t 1 sâ hftu 37% nOn t lé lçri Ich cUa REE trong Trjnh Xá Da HOi là
18,73%.
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Ngay 31 thang 03 näm 2020
12.4

fiAu tir clia cong ty mc vão các cong ty con
Ten cong ty

(1) Cong ty TNHH Quãn L & Khai Thác
Bat Dng San R.E.E
(2) Cong ty CP Bat ng San R.E.E
(3) Cong ty CP Bat Dng San Song Mai
(4)) Cong Ty CP Ha Tang và Bat Dng San
Vit Nam
(5) Cong ty CP Djch Vii & K9 Thut Cci
Din Lanh R.E.E ( REE ME)
Bat Dng San Song Long
(6) Cong ty
(7) Cong ty CP Din May R.E.E
(8) Cong ty TNHH Thi.rng Mai & Djch Vii
RMC
(9) Cong ty TNHH San Xut & Djch Vi,i
REEPRO
(10) Cong ty CP Nang LUQTLg Mt Tri
R.E.E
(11) Cong ty CP DAu Tu Nuàc Sach Vit
Nam
(12) Cong Ty CP Thüy Din Thác Ba
(13) Cong Ty CP Phát Trién Din Nong
Thôn Trà Vinh
(14) Cong ty TNHH Thrang rnai, Djch vi
Xây Dirng TIn Hiu Xanh
(15) COng Ty CP Thily Din Mng Hum
(16) COng Ty CP Phong Din Th4n Binh
(*)

Tj I s0
hfru(%)
100,00

TP.HCM — Vit Narn

99,97
99,96
50,61

TP.HCM — Vit Nam
TP.HCM — Vit Nam
HàNi- VietNam

Ngành nghê
kinh doanh
Djch vii quân 1
van phOng
Bat c1ng san
Bat dng san
Bat c1ng san

90,90

TP.FICM — Vit Nam

Ccx din

70,00
99,99
99,99

TP.HCM — Vit Nam
TP.HCM — Vit Nam
TP.HCM — Vit Nam

Bt dng san
Diên 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 cp nuOrc

60,42
66,29

Yen Bái- Vit Nam
Trà Vinh- Vit Nam

San xuAt din
Cung cap din

100

TP.HCM — Vit Nam

Ccx sâ h tang din

79,84
49,08

Lao Cai- Vit Nam
Bmnh Thun- Vit Nam

Din
Phong din

c

Dja diem

THUE

1
•1

(*) Tai ngày 3 1/03/2020, Cong ty dt irOn 50% quyn kim soát tai Cong Ty CP Phong Din Thun Bmnh
13.

I

vA CAC KHOAN PHA! NQP NRA NIXOC
DVT: VND

Thus thu nhp doanh nghip
Thu giá trj gia tang
Thus tiOu thu dc bit
ThuO thu nhp cá nhân
Các Ioai phi và thus khác
TONG CONG
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s6 cui I)

So ddu nãm

33.950.401.112
9.803.273.730
1.302.147.099
2.211.837.235
3.669.207.764
50.936.866.940

55.627.582.581
5.620.872.475
1.294.820.551
3.483.157.694
1.655.694.871
67.682.128.172

.1

CONG TY CO PHAN CC) DIN LINH

B09-DNIHN

THUYET MINH BAO CÁO iAi CHINH HOP NI-fAT (tip theo)
Ngày 31 thang 03 näm 2020
12.4

Dãu tr clia cong ly mc vào các cong ty con
Ten cong ty
(1) Cong ty TNHH Quàn L & Khai Thác
Bat Dng San R.E.E
(2) Cong ty CP Bat Dng San R.E.E
(3) Cong ty CP Bat Dng San Song Mai
(4)) Cong Ty CP Ha TAng va Bat Dng San
Vit Nam
(5) Cong ty CP Djch Vi & K9 Thut Ca
Din Lanh R.E.E ( REE ME)
(6) Cong ty CP Bat Dng San Song Long
(7) Cong ty CP Din May R.E.E
(8) COng ty TNHH Thtrcng Mi & Djch V%I
RMC
(9) Cong ty TNHH San Xut & Djch Vi
REEPRO
(10) Cong ty CP Nang Lirqng Mt Tthi
R.E.E
(11) Cong ty CP DAu Tv Ntrôc Sach Vit
Nam
(12) COng Ty CP Thüy Din Thãc Ba
(13) Cong Ty CP Phát Triên Din Nong
Thôn Trà Vinh
(14) Cong ty TNHH ThLrong rnai, Djch vi
Xây Dmg TIn Hiu Xanh
(15) COng ly CP Thüy Din Mumg Hum
(16) Cong ly CP Phong Din Thuân f3Inh
(*)

iVgâ,z/: ag/ic

Tj 1 s0
Mu (%)
100,00

TP.HCM — Vit Nam

99,97
99,96
50,61

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

Djch vi quàn ly
vAn phông
BAt dng san
BAt dng san
Bat dng san

99,99

TP.HCM — Vit Nam

Cordin

70,00
99,99
99,99

TP.HCM — Vit Nam
TP.HCM — Vit Nam
TP.HCM — Vit Nam

BAt dng san
Din may
Din may

99,99

TP.I-ICM — Vit Nam

Din may

99,99

TP.I-ICM — Vit Nam

Din

99,97

TP.HCM — Vit Nam

Cung cAp nuâc

60,42
66,29

Yen Bái- Vit Nam
Trà Vinh- Vit Nam

San xuAt din
Cung cAp din

100

TP.HCM — Vit Nam

Ca si ha tAng din

79,84
49,08

Lao Cai- Vit Nam
Binh Thun- Vit Nam

Din
Phong din

Dja dim

kin!: doaiil:

(*) Ti ngày 31/03/2020, Cong ty dat trên 50% quyn kim soát ti COng Ty CP Phong Diên Thun BInh
13.

TRUE VA CAC KHOAN PHAI NQP NHA NIJOC
DVT VND

Thu thu nhp doanh nghip
Thus giá trj gia tang
Thuê tiêu th dc bi&
ThuO thu nhãp cá nhân
Các loai phi và thuê khác
TONG CQNG

72

S cuói 19)

Sd ddu nám

33.950.401.112
9.803.273.730
1.302.147.099
2.211.837.235
3.669.207.764
50.936.866.940

55.627.582.581
5.620.872.475
1.294.820.551
3.483.157.694
1.655.694.871
67.682.128.172

CONG TY CO PHAN CODINLNH

I3O9-DNIHN

THUYET MINi-I BAO CÁO iAi CHINH HOP NHAT (tiép theo)
Ngay3I thang03 näm 2020
14.

CIII PHI PHAI TRA

DVT VND
Giá von djch v cung cap thiêt bj và lap dt
Chi phi Iãi va7
Chi phi khuyen mâi
Các khoãn khác
TONG CQNG

15.

So cu6i k5'

Sd ddu nám

343.869.416.285
51.180.252.826
86 1.766.878
45.375.636.605

450.689.232.756
105.312.223.213
2.775.175.310
70.394.555.829
629.171.187.108

441.287.072.594

CAC KHOAN PHAI TRA KHAC

A/ Ngn hn

DVT VND
Bão him xa hi, y t& kinh phi cong doàn
Phái trã mua chü'n khoán
C tIre, läi irái phieu phài trã
Các khoãn phái trà, phái np khác
TONG CQNG

Sd cudi k'

Sd ddu näm

1.914.156.128
69.598.644.5 15
646.780.365.435
35.334.436.610
753.627.602.688

1.430.702.560
71.020.654.335
45.348.406.386
21.864.352.177
139.664.115.458

BI Did han

DVT: VND
Sd cud! kj)

Sd ddu nám

Nhn cçc, k2 qu5, k? ctrçrc

234.708.895.803

TONG CONG

234.708.895.803

232.432.916.731
232.432.916.731

16.

VAY yA NV THUE TA! CHINH

A/ Ngn han
DVT. VND

S6cudik

SO ddu nãm

Vay ngn han
Ncr dài han dn han phâi trâ

411.358.143.829
521.2 13.064.650

271.111.446.402
616.500.536.555

TONG CQNG

932.571.208.479

887.611.982.957
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CONG TY CO PHAN CO DIN LNH

B09-DN/HN

THUYET MINH BAO CÁO iAi CHiNH HOP NHAT (tip theo)
Ngày31 thang03 näm 2020
B! Dãi han

DVT VND
So cuoi

Vay dài han

SI ddu nám

5.250.491.279.577

5.355.699.211.596

271.213.064.650
250.000.000.000
1.948.748.201.987
2.780.530.012.940

366.500.536.555
250.000.000.000
1.960.022.090.303
2.779.176.584.738

Trong dO:

Vay dài hQn dIn hgn tra (**)
Tráiphiêu den hqn trá (***)
Vay dài hzn (* *)
Tráiphiêu (***)

(**) Chi tit vay dài han nhis sau:
Các khoân vay dài han tr ngân hang vào ngày kt thüc k' báo cáo chju IAi sut VND tung (mg tr 5,6%
den 11,05%. Chi ti& thô hin nhu sau:

Khoán tIn ding so

Ngày dIn
hQn

So cuôi Jc$' (VND)

Ngan hang TNHH M1 Than/s Viên HSBC ( V&t Nam)
3 18.214.285.713 Ngay 24 tháng
VNM 170276CM (VND)
7 näm 2024

Ngdn hang Thwong M:i ('6 P/san Ngogi Thu'oizg Vit Narn
718.853.734.748 Ngày 02 tháng
HDTDO2IC16
(VND)
02 näm 2028

Mo là tài san i/il chIp

Tài san tai
dja chi s' 9 Doán Van Ba, Phu&ng 12,
Qun 4, ThAnh phô Ho ChI Minh

Tài san tai
dja chi s6 11 Doãn Van Ba, Phusng
12, Qun 4, Thành phô Ho ChI Minh

NgOn Izà,u Tisuong i(1i (ô P/this COng Thwong Vit Nam

01/20 19HDCVDADT/NHCTIO6MHP (VND)

35 1.000.000.000 Ngày 08 tháng
06 nãm 2026

01/2017HDCVDADT/NHCTIO6MTJeJNGHUM (VND)

54.927.209.855 Ngày 03 tháng
07 nm 2028

NgOn hang iIi:rong Mg! ('6 Pls6n Qu6c tl Vit Nam
100.HDTD.625.I6.VIB
133.330.000.000 Ngày 30 tháng
(VND)
9näm 2021

NgOn hang TNHH MTVSIs!nhan Vie! iVan,
SHBVN/BC/HDTD/R
47690000000 Ngày 08 tháng
EE/201805(VND)
5 nam 2026
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Quyn s&dvng dAt thue và toan b tài
san gan lien vài dAt thuc D an Ihy
din M.thng Hum, và toàn bô he thông
may mOc thiOt bj thuc dirán hinh
thành tm vn vay và vOn tir cO
Quyn sCm dzng dat thuC và toãn bO tãi
san gan Iin vài dAt thuc D an Ban
Xèo, và toàn b h thông may mÔc
thiét bj thuOc dr an hlnh thãnh tCm von
vay vã von tr cô

Khoán phãi thu tr cho thue các tOa nhà
và Co tt'rc tr COng ty CO phân B.O.O
Nuàc ThO DCrc theo GiAy chCmng nhân
cO ddong sO 004/CD-TDW

ThA chAp bang tài san hlnh thành trong
tuxong lai thuc quyên sâ h0u cüa Cty
CP Cci Dn Lanh tai dja chi 364 COng
HOa, P13, Tan B'mh, TP.HCM

CONG TY CO PHAN CO DIN LANH

B09-DN/HN

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT (tip theo)
Ngay 31 tháng 03 nätn 2020
Ngày dIn hgn

MO tá tài san the chdp

y Ta! c/dish Co p/ian Di,t I(ic
01/2014/HDCVL/TCD
595.946.036.321 Ngày 30 tháng
L-TBW/Phu lac (
12 nAm 2027
(S du ngoai t:
EUR)
22.491.924,68 EUR, läi suât
c djnh 1,25%)

bàn bO tài san cüa Nhà may Din gio
Phü Lac thuc Thun Blnh, cong ty
con cüa COng ty, toa lac tai

Khoán tin dung sJ

Sc1 cuc1i Içj) (VND)

Cong

TONG CONG

Huyn Tuy Phong, Tinh Blnh Thun

2.219.961.266.637

Trong do:
Vay dài hzn dIn hn Ira: 271.213.064.650

(***) Trái phiu:

Vào ngày 28 tháng 9 narn 2017 và ngày 18 tháng 10 nãm 2017, COng ty dA phát hành 1.000 trái phiu vài
t6ng giá tij 1.000 t' VND (mnh giá 1 t c1ng/ trai phiéu), s6 trái phiEu nay duçxc mua bn Ngãn hang Thi.rang
mai c6 phn Ngoai thiwng Vit Nam - Chi nhánh H ChI Minh ("VCB") và Cong ty Lien doanh Quàn l qu9
dau tu chung khoan Vietcombank ( VCBF ).
II

II

Các trái phiu nay dtrcic hoàn trà sau närn (5) nãm k tr ngày phát hàiih.
Cong ty cam kt mua 'al s6 krQ1g trái phiu trsàc han k tr ngãy phát h'wh thco k' hoach niw sau:
250 trái phiu da phát hành vào ngày trOn hai muai bn (24) tháng k tCr ngày phát hành;
250 trái phiu d phát hành vào ngày trOn ba muai sáu (36) tháng k tr ngày phát hành;
250 trai phiu dA phát hành vào ngày trOn b6n mircii tam (48) thang ké tr ngày phát hành; Va
250 trái phiu cia phát hành vào ngày trOn sâu mLrai (60) thang kê tr ngày phãt hành.
T6ng s6 tin thu tr dçt phát hành nay dtrqc sfr dung d (1) Du tir các dr an cüa Cong ty; (2) tang quy mô v6n
hoat dng cOa Cong ty.

Các trái phiu nay duçic darn bào bang 74.896.260 c6 phiu Cong ty C phn Nhit din Phã Lai thuc sà hthi
cOa Cong ty (Thuyt minh s 12.3).

2/ Vào ngày 28 thãng 01 nãm 2019 Cong ty ciA phát hành 2.318 trái phiu cô k' han 10 nAm (REEB0ND2029) vài t6ng giá trj 2.318 t VND (mnh giá 1 t) d6ng/ trái phiu). Day là Trái phiu khong chuyn
d6i, khOng kern chüng quyn va dtrqc bão IAnh thanh toán bâi Credit Guarantee and Investment Facility
(CGIF) — Mt qu9 tin thác cüa Ngân hang phát trin Châu A ("CGIF").
Tng s6 tin thu dtrçic tr dçrt phát hành nay ci sfr ding cho vic phát trin dr an và các hoot dng mua ban,
chuyn nhLrcrng vôn.

Các trãi phiu nay dtrçrc darn bào 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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CONG TY cO PHAN Cci DIN LINH

B09-DN/HN

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH HØP NHAT (tiê'p theo)
Ngây 31 tháng 12 nAm 2019
17. VON CHU SOHt!U
Tinh liiiili

tang

giãm ngun v6n chü sô hthi

Näm trLróc
S6dAunAm
Lçii nhun tang trong kS'
Chitrãc6tüc
Phân ph61 qu
Sir dirng qu
h
X.
So cuoi ky
NAm nay
S du nãm
Lcii nhun tAng trong k'
Tang ( giãm ) khác
Chitráctc (*)

V6n gop

Thing dw vn
cô phân

Cdphilu
ngân qu9

Qu9 &u 1w
phát irlén

3.100.588.410.000

1.050.489.310.786

(83.026.660)

240.077.952.161

193.722.130
3.100.588.410.000

1.050.489.310.786

(83.026.660)

240.271.674.291

3.100.588.410.000

1.050.489.310.786

(83.026.660)

240.271.674.291

s6 cui i

3.100.588.410.000

1.050.489.310.786

(83.026.660)

4.927.769.386.011
1.638.893.522.530
(558.091.666.800)
(2.639.765.501)
(170.934.410)
6.005.760.541.830

(1.146.145.200)

6.005.760.541.830
255.894.367.559
(17.413.125.979)
(496.081.481.600)
(4.016.679.347)

234.656.818.414

5.744.143.622.463

(4.468.710.677)

Phân phi qu9

DVT VND
Lçri nhuán sau
thuê chwa phân phdi

(*) Theo Nghj quy& cüa HOi D*ng Quãn Trj s6 03/2020/QD-HDQT-R.EE ngày 12 tháng 02 nArn 2020 dA thông qua mcrc chi tirn üng
c tirc 2019 bang tiên là 16% trôn mnh giá cüa cô phiu ph6 thông, vói tang so tiên chi trã là 496.081.481.600 VND vào ngày 10 tháng
4 nArn 2020 cho tat cã các c dông có ten trong danh sách sâ hu cô phn ti ngày däng k cu6i cüng 03/03/2020.
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CONG TY CO PHAN CO DIN LNH
THUYET MINH BAO cÁo

B09-DN/HN

iAi CHfNH HQP NHAT (tip theo)

Qu I ngay 31 thang 03 nAm 2020

18.
18.1

DOANH THU

Doanh thu ban hang vi cung cap d!ch vtl
DVT: VND

QuJnàm 2020

Qujlnám 2019

Tng doanh thu
Trong do:
Doanh thu cc din lgnh
Doanh thu Mt dng san
Doanh thu hg tang din, nuác
Các khoin giãm trr doanh thu
('hilt khdu thzamg mgi

1.183.767.993.544

1.081.370.793.461

680.658.470.673
251.703.182.544
251.406.340.327
(3.007.177.106)
(3.007.177.106)

679.155.695.416
207.789.622.838
194.425.475.207
(2.136.090.573)
(2.136.090.573)

Doanh thu thuãn

1.180.760.816.438

1.079.234.702.888

18.2

Doanh thu hot dng tài chInh
DVf:VND

LAi tiM gCri
C6 tue 1çi nhun dixçic chia
Lài tr ban, thanh I các khoãn du ttr
Lãi chênh Ich t giá h61 doai
Khác
TONG CONG

19.

Cifi PHI TAI

Qu Inãm 2020

Qu Inãm 2019

48.558.285.286
4.000
16.586.525.100
922.087.016
23.042.805
66.089.944.207

66.485.945.613
4.225.004.000
87.660.409.026
30.344.640
55.983.152
158.457.686.431

ciifrii
29VT VND

Chi phi lAi vay
L chnh 1ch t giá
L do ban các khoãn dAu ttr
Dir phong (hoan nhp) giam gia dau tLr
Chi phi tài chInh khác
TONG CQNG
S

S
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Qu I nám 2020

Quj Inãm 2019

106.770.511.525
253.083.530
20.539.557.110
108.088.356

91.584.495.605
22.931.868
6. 124.5 15.23 1
62.408.089.804
245.389.044

127.671.240.521

160.385.421.552

CONG TY cO PHAN CO DIN LNH

B09-DN/HN

THIJYET MINI-I BAO CÁO iAi CHINH HQP NHAT (tip theo)
Qu I ngay 31 thang03 näm 2020
20.

THU NILP VA CHI PHI KHAC
DVT. VND
QujJ närn 2020

QuI nám 2019

2.202.770.642
18.090.909
2.184.679.733
552.698.941
552.698.941

3.808.387.550
85.000.000
2.183.092.351
1.540.295.199
2.919.042.126
2.919.042.126

QuInam 2020

DV7 VND
QujInam 2019

Chi phi thus TNDN hién hành
Chi phi thuE TNDN hoAn Iai

3 8.328.274. 168
35.69 1. 186

45.617.025.478
519.730.875

TONG CQNG

38.363.965.354

46.136.756.353

Thu nhp khác
Thu thanh 1 tài san
Thu ban ph 1iu, phat
Thu nhp khác
Chi phi khác
Chi phi khác
21.

TRUE THU NH3P DOANH NGIIIP

21.1 Chi phI thu TNDN

21.2 Thud TNDN hin hành
Thu TNDN hin hành phái trâ duqc xac djnh dra trên thu nhp chju thu cüa k' hin tai. Thu nhp
chju thué khác vôi thu nhp ctuçc báo cáo trong báo cáo kt qua san xut kinh doanh vi thu nhp chju
thuê khong bao gm các khoãn mic thu nhp chju thus hay chi phi diiçrc khâu trü cho mvc dich tInh
thuê tong cac näm khác va cOng không bao gm các khoán m11c khong phãi chju thus hay khong
duc khâu ir cho mvc dIch tinh thuê. Thuê TNDN hin hành phái trâ cOa Nhóm Cong ty duccc tinh
theo thuê suât dA ban hành dn ngày két thüc k' k toán.

22.

NGHIP VV VOI CAC BEN LIEN QUAN
Các nghip viii vâi các cong ty có lien quan bao g6m tt cá các nghip vii dtrqc thirc hin vâi các cong
ty ma Nhóm Cong ty có mM lien kt thông qua quan h ctAu tu, nhn du tu hoc thông qua mt nhà
du tii chung và do do së là thành viên cOa cüng mit Nhóm cong ty.
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CONG TY CO PHAN CO DIN L..NTI

B09-DNIHN

THUYET MINH BAO cÁo TAI CHINH HQP NHAT (tip theo)
Qu I ngày 31 thang 03 näm 2020
Các nghip vi chü yu vâi các ben lien quan trong kS' nhtr sau:
VND

Mdi quan M

Nç5i dung ngh4p vi

sd Iien

COng Ty CP Ntrâc Sach Sal Gôn

Cong ty lien k&

Thu nhp c t(rc

6.000.000.000

COng Ty CP Thüy Din Srok Phu
Miêng

Cong ty lien kt

Thu nhp c t(rc

15.433.893.000

Cong Ty CP Du Tix Niiàc Tan Hip

Cong ty lien kt

Thu nhãp Co tt'rc

19.200.000.000

Cong ty c6 phAn Ca din Doàn Nht

Cong ty lien két Doanh tlni hin hãnt

273.634.600

Cong ty C' Phn Thüy Din Vinh San
Song Hinh

Cong ty lien két

Các ben lien quan

Cho vay

135.000.000.000

Lâi trãi phiu và lãi
cho vay

16.008.079.452

Vào ngày 31 tháng 03 nãrn 2020, cac khoãn phãi thu và phãi trà các ben liOn quan dtrcic th hin nhu
sau:
Phäi thu khác:

Các ben lien quan

Mdi quan h

N5i dung nghicp v

VND
sd tiJn

COng Ty CP Thüy Din Srok Phu
Mieng

Cong ty liOn kEt

Thu nhp c trc

15.433.893.000

Cong Ty CP Cp Nuâc Khánh HOa

COng ty liOn kt

Thu nhp c6 tirc

9.127.680.000

COng ty CP ThUy Din Viiih Son - SOng
Hinh

Cong ty lien kEt

Phãi thu lAi trái phiEu

7.047.945.206

Ni dung nghip vy

sd tin

Cho vay

233.600.000.000

Ni dung nghip vy

sd tidn

Cong ty liOn kt Doanh thu ban hang

273.634.600

Phãi thu cho vay ngän hn:

Các ben lien quan
Cong ty C6 Phn Thüy E)in Vinh San
SOng Hinh

Mdi quan h
Cong ty liOn kt

NgLr&i mua trã tin trir&c:

Các ben lien quan
Cong ty C phn Ca Din Doàn Nht

Mdi quan h

Trái phiu nn giü dn ngãy dáo han:

Các ben lieu

quan

COng ty C6 PhAn Thüy Din Vinh San
SOng Hinh

Mdi quan he N5i dung nghip vy
Cong ty liOn kt
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Trái phiu

Sd tic??
500.000.000.000

CONG TY CO PHAN CO DIN LINH

B09-DNIHN

THUYET MINI-I BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT (tiép theo)
Qu I ngay 31 tháng 03 nm 2020

23. BAOCAOBQPHiiN
Nh&m phic vi cong tàc quán I, NhOm COng ty duçic t6 chrc theo các don vj kinh doanh dLra trén các
san phâm và djch vi và bao gm ba b* phân báo cáo theo host dng nhu sau:
Ca din Inh
Bt &ng san
Ha tang then, nuoc

Kt qua hoot dOng kinh doanh cüa cac b phn dtrçic quãn I riéng bit nh&m phic vv cho vic ra
quyt dlnh, phân bô ngu6n I,rc và dánh giá thành tIch. Thành tIch ciia các b phn duqc dánh giá dira
trén kt qua IAi 1 ma trén mt s6 khIa cnh, nhtr dtrqc trinh bay trong bang dual day, ducrc do hrmg
khác vâi kt qua hoat dng kinh doanh trong báo cáo kt qua ho?t dng kinh doanh hçip nht.
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CONG TY CO PHAN CO DIN LNH

1309-DN/HN

THUYET MINH BAO cÁo TAI CHINH HQP NHAT (tip theo)
Quy I ngày 31 thang 03 näm 2020

23.

BAO CÁO BQ PHAN(tip theo)

DV7 VND

Kit qua bç phmn Quj I nOm 2020 kjt thác ngày 31 tháng 03 nám 2020 nhzrsau:
Cc' din lanh

Bat d5ng san

Hg tdng then, nirác

Hcrp n/uii

777.509.629.026
(99.858.335.459)
677.651.293.567

282.860.504.306
(3 1.157.321.762)
251.703.182.544

251.411.340.327
(5.000.000)
251.406.340.327

1.311.781.473.659
(131.020.657.221)
1.180.760.816.438

33.266.133.102

127.110.666.723

119.009.621.156

279.386.420.981
(1.290.673.119)
278.095.747.862

30.258.947.519

127.130.001.540

99.796.091.619

257.185.040.678
(1.290.673.119)
255.894.367.559

3.007.185.583

(19.334.817)

19.213.529.53 7

22.201.380.303

Doanh thu
Ttng doanh thu cüa b phn
Doanh thu gilla các b phân
TONG CQNG

Kit qua baphan
Lçxi nhunsauthucüa bphân
Lcn nhu?n (lo) sau thue khong phan bo
Tong Içi nhuân sau thud

Trong dO:
Cong ty mq
Lqinhunsauthu1cãab5phán
Lqi nhumn (lâ) sau ihu khôngphOn bá
Lçii Ich cd dông khOng kim soát

DVJ': VND

Tài san b phçn va ni b5 phán Iqi ngày 31 tháng 03 nám 2020 nhw sau:
Cc di.n lqnh
îàî sin cüa bô phn
Tài sin không phân b
TONG TA! SAN
Nqcüa b phân
Nq khong phân b
TONG NQ

Bdt d5ng san

Hg tdng die,,, nztóc

Hip nhát

2.660.503.285.612

3.321.231.784.276

10.871.950.266.848

16.853.685.336.736
2.744.023.658.629
19.597.708.995.365

2.052.012.589.680

1.252.545.045.499

2.749.629.584.959

6.054.187.220.138
2.763.616.053.670
8.817.803.273.808
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CONG TY CO PHAN C(I) DIN LINH

B09-DNII IN

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT (tip theo)
Qu I ngày 31 thang 03 näm 2020

23.

BAO CÁO BO PHAN (tip theo)

D VT: VND

Kt qua bSphn Quj Inäm 2019 kIt thüc ngày 31 thang 03 nãm 2019 nhtrsau:

Bdt dang san

Ccr din lanh
Doanh thu
Tong doanh thu cOa b phn
Doanh thu gifra các b phn
TONG CQNG
KIt qua b5phdn
Lçii nhun sau thuê cOa b phn
Lçvi nhun sau thuê khôn phán b
Tng Içi nhun sau thue
Trong do:
Côngtyme
Lç.ri nhun sau thuê cza b5 phn
Lc,i nhu.in sau thuê khôngphán bô
Lcii Ich c dOng không kilin soát

Hg tdng diên, rnthc

913.297.053.298
(236.277.448.455)
677.019.604.843

227.226.218.083
(19.436.595.245)
207.789.622.838

194.425.475.207

54.872.726.335

106.947.731.757

203.585.661.886

365.406.119.978
4.769.381.921
370.175.501.899

54.871.301.701

108.533.381.113

183.903.414.803

1.424.634

(1.585.649.356)

19.682.247.083

347.308.097.617
4.769.381.921
352.077.479.538
18.098.022.361

194.425.475.207

Tài san bôphán và ncx b5 phçn tgi ngày 31 tháng 03 nám 2019 nhwsau

1.334.948.746.588
(255.714.043.700)
1.079.234.702.888

DVT: VND

Co din lgnh
Tài san càa b phn
Tài san khong phân b
TONG TAt sAN
Nçi cüa b phn
Nc khong phân b6

Hop nhát

Bt d5ng san

Hg tdng diên, nzróc

Hçip nhát

2.541.358.264.957

3.094.228.393.448

7.625.527.725.347

13.261.114.383.752
4.597.258.194.614
17.858.372.578.366

2.011.996.239.283

1.403.908.554.742

1.037.628.612.385

4.453.533.406.410
3.699.207.277.516
8.152.740.683.926

TONG NY
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CONG TY CO PHAN CO DIN LANH
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THUYET MINH BAO CÁO TA! CHNH HQP NHAT (tip theo)
Qu I ngày 31 tháng 03 nãm 2020

24.

CAC sO LIEU TUt1NG UNG
Mt vài s6 1iu tuxyng üng trong các báo cáo tài chInh cüa kS' truóc dã duvc phãn Ioai 'ai cho phi hop
vol hmnh thirc trInh bay cüa các báo cáo tài chinh k$' nay.

25.

PHE DUT PHAT HANH BAO CÁO TAI CHINH HqP NHAT
Các báo cáo tai chInh hçrp nh.t vao ngày 31 tháng 03 näm 2020 và Qu I näxn 2020 kt thüc cing ngày
da duqc Ban Tong Giám Dôc Cong ty phê duyt d phát hành vao ngày 28 tháng 04 näm 2020.

Pham Thj Uyên Phuang
Ngu&i 1p

H6 Trn Diêu Lynh
K toán tnrông

Ngay 28 tháng 04 nãm 2020
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