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CONG TY CO PHAN C DIN LINH

BOI-DN/HN

BANG CAN DO! KE TOAN HOP NHAT
Ngây 31 thang 12 nAm 2020

OW: VND
Ma
so

TA! SAN

100

A - TAI SAN NGAN HAN

110

I. Tiên và các khon tu'ong du'o'ng ti'ên

Thu ylt
.
minh

1.Tin
112

120
121
122
123

130

4

2. Các khoàn tirng thrcing tin
II. Các khoán ctâu tu' tài chInh ngn hn
1. ChCrng khoán kinh doanh

12.1

2. Dy' phông gim giã chCrng khoán kinh
doanh

12.1

3. Du tu' nm gir dên ngày dão hn
III. Các khoàn phái thu ngn han

..
Socuoiky

Sodaunam

6.013.639.106.954

5.999.047.688.457

657.638.665.185

1.539.577.051.904

233.964.785.185

258.172.051.904

423.673.880.000

1.281.405.000.000

1.328.559.221.660

1.221.295.628.590

427.981.930.767

59.751.826.582

(953.161.365)

(6.378.080.421)

901.530.452.258

1.167.921.882.429

3.082.086.528.134

2.137.973.891.941

131

1. Phi thu ngn hn cOa khách hang

1.340.498.275.489

906.379.776.681

132

2. Trà tru'àc cho ngu'ii ban ngãn hn

582.919.928.420

230.844.673.692

134

3. Phi thu theo tign c1 hcip ding X'
d çrng

532.717.915.551

605.008.227.997

466.600.000.000

98.600.000.000

254.254.415.438

357.310.831.522

135

4. Phái thu v'ê cho vay ngn han

136

5. Phài thu ngn hn khác

137

6. Dy' phông phâi thu ngn han khó dôi

140

IV. Hang ton kho

141

1. Hang t6n kho

149

2. Dy' phông giâm giá hang tOn kho

150

(94.904.006.764)

7

V. Tài san ngan han khác

151

1. Chi phi trà tru'&c ngn hn

152

2. Thuê giá trl gia tang du'cic khâu trü'

153

3. Thug và các khoàn phài thu Nhà Nu'ó'c

200

B - TAI SAN DAI HAN

210

I- Các khoán phài thu dài hn

211

1. Phài thu dài hn ciia khãch hang

216

2. Phâi thu dài han khác

220

II. Tài san c dinh

221

5

5

1. Tài san cö dinh hCru hlnh

222

- Nguyen giá

223

- Giá tn hao man Iy k

8

4

(60.169.617.951)

807.507.044.477

987.203.880.889

813.557.931.672

999.666.629.701

(6.050.887.195)

(12.462.748.812)

137.847.647.498

112.997.235.133

4.470.696.730

3.033.216.333

127.329.336.990

99.572.593.894

6.047.613.778

10.391.424.906

14.522.777.220.189

13.623.717.107.259

50.818.488.683

38.930.286.119

25.366.596

218.251.844

50.793.122.087

38.712.034.275

2.584.784.885.734

1.859.029.456.603

2.518.931.473.102

1.826.990.770.850

4.432.809.340.688

3.588.886.266.481

(1.913.877.867.586)

(1.761.895.495.631)

CONG TY CO PHAN C DIN LNH

BOI-DN/HN

BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT (tip theo)
Ngay 31 thang 12 nAm 2020
DVT: VND
Ma
so
227

TAI SAN
2. Tài sn c6 dinh vô hlnh

228

- Nguyen giá

229

- Giá tn hao mon lüy k

230

Thuyê't
.
msnh

III. Bat dng san clâu tu'

9

11

So cuol ky

So dau nam

65.853.412.632

32.038.685.753

83.622.995.915

51.923.033.233

(17.769.583.283)

(19.884.347.480)

1.773.066.914.071

1.856.448.851.637

231

1. Nguyen giá

2.616.685.673.894

2.577.608.715.779

232

2. Giá tn hao mOn liy kê'

(843.618.759.823)

(721.159.864.142)

240

IV. Tài san d& dang dài han

275.954.512.618

67.744.027.165

242

1. Chi phi xây dçrng co' ban d& dang

10

275.954.512.618

67.744.027.165

250

V. Dâu tu' tài chInh dài han

12

9.287.154.637.594

9.214.040.662.876

252

1. Dâu tu' vào cong ty lien kgt, lien doanh

12.3

8.449.674.018.844

7.896.638.703.005

253

2. Du tu' gOp v6n vào do'n v khác

12.2

307.894.164.509

791.898.218.587

254

3. Dy' phong du tu' tài chinh dài han

12.2

(413.545.759)

(4.496.258.716)

255

4. f5âu tu' nm giO' dn ngày cláo hn

530.000.000.000

530.000.000.000

260

VI. Tài san dài han khác

550.997.781.489

587.523.822.859

261

1. Chi phi trà tru'àc dài hn

274.213.352.353

279.357.312.065

262

2. Tài san thug thu nhâp hoãn lai

34.049.369.903

37.985.696.827

269

3. Lçli thg thu'o'ng mi

242.735.059.233

270.180.813.967

270

TÔNG CNG TAI SAN

20.536.416.327.143

19.622.764.795.716

Mu
so

NGUÔN VON

300

A - NQ' PHAI TRA

8.323.794.442.801

8.521.096.256.250

310

I. Ncr ngàn hn

3.435.673.617.850

3.268.741.496.154

1. Phài trà ngu'O'i ban ngn han

629.649.768.304

528.788.640.117

2. Ngu'O'i mua tra tin tru'àc ngn han

791.049.110.244

966.231.900.835

74.779.158.314

67.682.128.172

41.936.094.901

24.923.778.332

529.856.970.022

629.171.187.108

7.751.271.002

10.606.530.597

311
312
313

3. Thug và các khoán phài np Nhà
n i.ro'c

Thuye't
msnh

13

314

4. Phài trâ nguri lao dng

315

5. Chi phi phài trà ngn han

318

6. Doanh thu chu'a thy'c hin ngn hn

319

7. Phài trà ngn hn khác

15

85.219.286.381

139.664.115.458

320

8.Vay và no' thuê tài chinh ngãn hn

16

1.257.771.119.063

887.611.982.957

321

9. Dy' phOng phài trà ngàn hn

14.777.538.849

9.804.178.215

2.883.300.770

4.257.054.363

4.888.120.824.951

5.252.354.760.096

264.597.567.171

236.500.000.000

14

322

10. Q.u9 khen thu'&ng phüc Ii

330

II. Nq dài hn

336

1. Doanh thu chu'a thy'c hin dài han

337

2. Phài trâ dài han khác

15

232.483.219.682

232.432.916.731

338

3. Vay và nçi dài hn

16

4.347.547.338.577

4.739.198.675.041

342

5. Dy' phOng phai trà dài han

43.492.699.521

44.223.168.324

2

BANG CAN DOI KE TOAN Hp NHAT ( tiê'p theo)
Ngày 31 thárig 12 nrn 2020
DVT: VND
Ma
so

400

B - VON CHcJ so' HcrU

410

I. V6n chi s& h&u

411
411a

Thuyêt

NGUON VON

minh

17

1. V6n c6 phn cia phát hành
-

C phiêu ph6 thông có quyn bigu
quyêt

412

2. Thng dii' v6n cô phn

415

4. C6 phiu qu9

418

5. Qu9 du tu' phát trign

421

6. Lçli nhuân sau thug chu'a phân phi

421a
421b

- LNST chu'a phân ph6i ki nay

429

7. Lçri Ich c6 dông không kigm scat

440

TONG CNG NGUON VON

Ngày 29 tháng 01 nàm 2021

S6du nám

12.212.621.884.342

11.101.668.539.466

12.212.621.884.342

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

1.050.489.310.786

(47.622.230.162)

(83.026.660)

234.721.594.748

- LNST chi.ra phân ph6i Iy k den
cuot kytru'c

Pham Th Uyên Phu'cYng
Ngi.ró'i lap

S6cudi k'

H Trn Diu Lynh
K toán tru&ng

240.271.674.291'

7.114.794.437.554

6.005.760.541.830

5.486.877.315.571

4.366.867.019.300

1.627.917.121.983

1.638.893.522.530

759.650.361.416

704.641.629.219

20.536.416.327.143

19.622.764.795.716

Hu"nh Thanh Hâi
T6ng Giám d6c

CONG TY CO PHAN CC DIIN LANH
BAO CÁO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH H€P NHAT
Qu' IV két thOc ngày 31 tháng 12 nm 2020

Ma

.,.
ien gia,

01

1. Doanh thu ban hang va cung câp dlch vu

03

2. Các khoán giàm trü' doanh thu

Thuyé't
minh
18

(413.511.136)

10

3. Doanh thu thuân ye ban hang va cung cp djch vu

11

4. Giá v6n hang ban và dlch vy cung cp

20

5. Lçi nhun gp ve ban hang va cung cap dlch vu

21
22

6. Doanh thu hot dng tài chInh
7. Chi phi tài chinh

23
24

Trong do: Chi ph! 1W vay
8. Lçi nhun tr cong ty lien doanh, lien kt

25

9. Chi phi ban hang
10. Chi phi quàn l' doanh nghip

26
30
31
32

19

60

18 LçYi nhun sau thuê' TNDN
18.1 Lcri nhuOn sau thuécia co'dông không kiê'm soOt
18.2 LW thuç5c v cOc cO' cfông cOa cong ty rn
19. Lâi co bàn trên c phiêu

(6.869.088.157)

(4.336.164.483)

1.665.847.659.929

1.324.828.898.875

5.639.752.725.967

4.889.831.825.3Y6

(1.028.301.752.204)

(4.033.887.057.177)

(3.643.618.854.408)

457.337.871.918

296.527.146.671

1.605.865.668.790

1.246.212.970.968

73.472.168.646

124.107.382.061

221.879.471.608

441.971.991.367

(116.733.208.900)

(110.301.340.979)

(473.231.518.731)

(385.656.317.468)

(98.673.631.361)
457.309.635.271

(107.253.479.024)
322.746.321.159

('416.479.606.609)
914.756.452.267

('409.016.686.932)
907.105.798.666

(29.619.176.851)

(22.072.677.074)

(82.735.361.072)

(78.371.474.365)

(126.297.912.984)

(89.213.754.675)

(285.213.406.470)

(221.581.896.835)

715.469.377.100

521.793.077.163

1.901.321.306.392

1.909.681.072.333

12.098.671.287
(3.794.595.423)

1.302.317.546
(1.241.185.394)

27.612.340.098

25.841.108.227

(5.495.889.124)

(15.312.182.806)

8.304.075.864
723.773.452.964

61.132.152
521.854.209.315

22.116.450.974
1.923.437.757.366

10.528.925.421
1.920.209.997.754

(63.509.758.405)
3.973.586.964

(61.166.680.533)

(2Q6.158.728.276)

(213.396.134.022)

17.027.433.660

(3.936.326.923)

13.110.506.884

664.237.281.523

477.714.962.442

1.713.342.702.167

1.719.924.370.616

12.988.209.144
651.249.072.379

28.182.330.913
449.532.631.529

85.425.580.184

81.030.848.086

2.100

1.449

20
20

.,

16. Chi phi thuê TNDN hin hành
17. Chi phI thuê TNDN hoãn lai

(3.332.834.845)

DVT: VND
L0ykê'tffdunámdncuô'iqujnày
Nóm tru'ó'c
N6m nay
4.896.700.913.533
5.644.088.890.450

(1.208.509.788.011)

11. Lqi nhuân thu'ân tCr hot dông kinh doanh
12. Thu nhp khác
13. Chi phi khãc

40
50
51
52

70

18.1

18.2

14. LçYi nhun khác
15. Tang lçti nhun kgtoan tru'&cthuê

61
62

QujHV
Näm tru'&c
Näm nay
1.328.161.733.720
1.666.261.171.065

21.1
21.1

1.638.893.522.530
:/

I

tr.

s.4\

: \ 3

1t

Phm ThI Uyên PhircYng
Ngu'O'i lap
Ngày 29 tháng 01 nãm 2021

H'ô Trn Diu Lynh
K toán trl.r&ng

4

Hu';'nhlhanh Hâi
T6ng Giâm d6c

5.286

CONG TY cO PHAN CO DIN LNH
BAO CÁO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH HOP NHAT
Qu IV két thüc ngày 31 thang 12 näni 2020

Gii trinh nguyen nhân bién dông kgt qu hoat dông kinh doanh ho'p nhlt Quv
IV/2020:

Tang Icri nhuân sau thug hcip nht cia c6 dông cong ty Me Qu IV nàm 2020 là 651 t' dng, tang 202
t dng tu'crng irng tang 45 % so vO'i cüng k'' nàm 2019, chã yu là do:
Lçi nhun mâng h tang din nu'àc Qu IV/2020 tang 200 t' dóng so vài cüng ks', trong dO ânh hu'&ng
tang chO yu là do kgt qua tang tü' các cong ty thiy c1in so vài cüng k' do din bin thiy van thay
d6i theo hu'&ng thuân lçi trong nhCrng tháng cu6i nàm 2020 ti!: Cong ty C6 Phn Thiy Din Thàc Ba
(TBC), COng ty C Phan Thiiy din VTnh Scm Song Hinh (VSH) và Cong ty Cd phân ThOy din Song Ba
H. Song thi, vài khoân d'âu tu' lien k& vào Cong ty cp nu'àc SOng Dà cüng ghi nhn Ic/i nhun tang
manh so cüng k' do không cO phát sinh chi phi khãc phyc sy' c6 tràn d'âu nhu' phai ghi nhn trong
Qy IV nàm 2019.

CONG TY CO PHAN C DIN LINH

B03-DN/HN

BAO CÁO LUIJ CHUYEN lIEN T HOP NHAT
Cho k' k toán 12 thang kt thic ngay 31 thang 12 näm 2020

OW: VND
Mâs6

Thuyê't
mirth

Ch,'tiéu

TCr ngày
01/01/2020 den
ngày 31/12/2020

TCr ngày 01/01/2019
c1én ngày
31/12/2019

I. LU'U CHUYN TIN TO' HOAT DONG KINH
DOANH
01

Lçi nhun tru'àc thug

1.923.437.757.366

1.920.209.997.754

321.378.225.076

182.619.094.137

23.057.787.014

(37.003.997.619)

52.066.019.318

141.521.813

(1.105.605.203.959)

(1.347.443.791.133)

421.893.319.417

414.430.399.740

1.636.227.904.232

1.132.953.224.692

(509.361.282.005)

175.702.405.592

186.108.698.029

(14.174.271.360)

(111.206.910.041)

(400.449.323.299)

Oiu ch!nh cho các khoán:
02

Khgu hao tài san cö dlnh

03

Các khoân dv' phông

04
05
06
07
08

(Lãi) 6 chênh lch tç' gi h6i doái do cTânh giã I?i
các khoàn myc tin t có gc ngoi t
(Lâi) Iô tü' hoat thng cThu tu
Chi phi Iãi vay và phân b6 chi phi phát hành
trái phiu
Cãc khoân diu chnh khác
Lqi nhuân tü' hot dng kinh doanh
tru'ó'c thay cl6i v6n Iu'u dng

09

(Tang) giàm các khoàn phái thu

10

(Tang) giàm hang thn kho

11

8,9,11

(Tang) giàm các khoân phâi trà (không k
lal vay phal trà, thugTNDN phài ncp)

12

Tang (giàm) chi phi trá tru'àc

29.412.867.627

(20.560.864.119)

13

(Tang) giàm chCrng khoán kinh doanh

36.413.307.735

7.860.124.929

14

Tin Iãi vay dã trá

(428.412.268.230)

(346.041.185.706)

15

Thud thu nhp doanh nghip dã np

(203.366.641.333)

(214.277.709.308)

17

Tin chi khác tu' hoat c1ng kinh doanh

(6.932.753.593)

(1.837.377.137)

628.882.922.421

319.175.024.284

(1.433.036.876.167)

(294.605.829.139)

2.850.495.726

1.752.438.739

(2.651.950.019.109)

(4.381.785.303.626)

20

Liru chuyn tin thu'ân tr hoat ctông
kinh doanh
II. LU'U CHUYN TIN TO' HOAT
DNG DU TI)'

21

Ti'ên chi d mua sm tài san c dinh

22

Tin thu tü' thanh I tài san c6 dinh

23

G&i tin k' hn vào các ngân hang

24

lien thu hôi cho vay cCia các thin v khãc

2.490.341.449.280

3.796.298.251.250

25

Tiên chi du tir gop v6n vao thin vj khàc

(14.174.895.195)

(1.730.505.012.641)

26

Tiên thu h'ôi dâu tv' gop vön vào do'n v khác

80.808.908.760

195.299.938.209

682.776.075.230

783.822.334.538

(842.384.861.475)

(1.629.723.182.670)

27
30

TiCn thu Iãi cho vay, c tü'c và lçii nhun
thrcic chia
Lu'u chuyn tin thuân tü' hoat dng

6

BAO CÁO LUIJ CHUYEN lIEN T HQP NHAT (tip theo)
Cho k' kê toán 12 tháng k& thüc ngay 31 tháng 12 näm 2020
OW: VND

Mâs6

Thuyét
minh

Chitiêu

Ta' ngày
01/01/2020 dê'n
ngay 31/12/2020

Ta' ngày 01/01/2019
dên ngày
31/12/2019

III.LU'U CHUYN TIN TO' HOT DQNG TAI
CHIN H
31
32

Nhân v6n gop cia c6 dông thiu s6
Tin chi mua Iai c6 phiêu cOa doing nhip d
phát hành

62.300.000.000

-

(47.539.203.502)

-

2.015.981.136.668

3.926.785.787.029

(2.094.490.887.702)

(2.321.738.662.040)

33

Tin vay ngn han, dài han nhân dirçic

34

Tin chi tr no g6c vay

36

C6 tü'c dä trà cho chà s& h&u

(604.328.652.578)

(619.965.85&741)

40

Lu'u chuyn thuân ta' hoat cTng tài chInh

(668.077.607.114)

985.081.266.'48

50

Lu'u chuyn tiên thuân trong k

(881.579.546.168)

(325.466.892.138)

60

Tin và tu'o'ng du'o'ng tiên du k,

1.539.577.051.904

1.865.096.744.967

61

Anh hu&ng cOa thay d& tç giá höi doái
quy c6i ngoi te

(358.840.551)

(52.800.925)

70

Tiên và tu'o'ng du'o'ng tin cu6i kj,

657.638.665.185

1.539.577.051.904

Phm Th Uyên Phiro'ng
Ngi.r&i Ip

Ho Trn Diu Lynh
K toán tru'&ng

Ngày 29 thãng 01 nãm 2021

7

Hu'nh Thanh Hi
T6ng Giám cl6c

CONG TY CO PHAN CC DIN LJNH

B09-DN/HN

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHtNH HOP NHAT (tip theo)
Ngay 31 thang 12 närn 2020

1.

THÔNG TIN DOANH NGHIEP

Cong ty C6 phn CcY Diên Lanh là mt Cong ty c phn thrçic thành lap ti Vit Nam theo Giy ChCrng
nhn Däng k' Kinh doanh s6 1506/GP-UB ngày 25 tháng 12 nãm 1993 do Uy ban Nhân dan Thành
ph 6 H ChI Minh cp và theo gigy chirng nhan dàng k kinh doanh s6 0300741143 do S& K Hoch
Va D'âu tu TP. H ChI Minh câ'p thrc dThu chinh mài nhâ't vào ngày 03 tháng 06 nàm 2016. C6 phiu
cia cong ty cT du''c niêm yt tai S& Giao dch ChCrng khoán Thành ph6 H ChI Minh theo Giy phép
s6 01/GPPH ngày 2 tháng 6 nàm 2000 do Uy ban ChCrng khoán Nhà nu'àc cSp.
NhOm Cong ty bao g'om Cong ty m, Cong ty con va các cOng ty lien kgt nhir thrçyc trlrih bay & thuyt
minh so 12 cãa báo cáo nay.
Hot dng chInh ciia NhOm cong ty là dich vu c din cong trinh ( M&E), san xuâ't và Ip dat cãc h
thOng clièu hOa không khI, thigt b may tInh, thigt b vin thông và d din gia dung, s& hüu và cho
thuê cao 6c van phông; 1p dat h thOng cap, thoát niràc; khai thác x& l' va cung cp nu'àc; san xuâ't
dn; tu' vgn, du giá bgt dng san và dâu tu' chign Iu''c ngành cci s& ha tng.
Cong ty có trU s& chInh ti sO 364 Cong HOa, Phtthng 13, Quân Tan Blnh, Thành phO HO ChI Minh,
Vit Nam.

2.

CO' S&TRiNH BAY

2.1

Chuân mu'c và Chê' cTô kê toán áp dung

Các báo cáo tài chInh hclp nht dia nhóm COng ty du'cic trinh bay bng clOng Vit Nam ("VND") phü
hcp vài He thOng K toán và Chun mi,rc Kg toán Vit Nam ("CMKTVN") do B Tài chInh ban hành
theo:
•

Quyat dnh s 149/2001/QD-BTC ngày 31 tháng 12 nàm 2001 v'è vic ban hành bOn Chun mçrc
Kg toán Vit Nam (Dat 1);

•

Quygt dlnh sO 165/2002/QD-BTC ngày 31 tháng 12 nàm 2002 v'ê vic ban hành sáu Chun my'c
K toán Vit Nam (Oat 2);

•

Quygt dlnh sO 234/2003/QD-BTC ngày 30 tháng 12 nàm 2003 vg vic ban hành sáu Chun mi,rc
Kg toán Vit Nam (Dat 3);

•

Quygt dnh sO 12/2005/QD-BTC ngày 15 tháng 2 nàm 2005 v vic ban hành sáu Chun mçrc Kg
toán Vit Nam (Do't 4); và

•

Quyt djnh sO 100/2005/QD-BTC ngày 28 tháng 12 nàm 2005 v vic ban hành bOn Chun mtic
Kg toán Vit Nam (Dat 5).

Va cp nhât mt sO ni dung chi yu theo Thông Tii sO 200/2014/1T/BTC ngày 22/12/2014 ctia Bô
Tài ChInh hu'àng dn Chg d Kg toán Doanh ngip, Thông tu' sO 202/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014
cOa Bô Tài ChInh hu'ô'ng dn phu'ong pháp lap và trinh bay Báo cáo tài chInh hçip nhgt.
2.2

Hlnh thóc sd kê' toán áp dung
2.2

Hlnh th&c s6 kê' toán áp dyng

Hinh thtrc sO kg tOan áp dyng dtrc dàng k ca nhOm COng ty là chü'ng tü' ghi sO
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2.3

Niên do kitoán

Niên dt k toán cüa nhóm Cong ty bt du tü' ngày 1 tháng 1 và kgt thüc vào ngày 31 tháng 12.
2.4

Don vj tin t s&'dyng trong ké'toán

Báo cáo tài chInh hçrp nhgt du'çyc trinh bay bng VND cQng là dcrn v tin t sir dung trong k toán
cia NhOm Cong ty.
2.5

Ccrs&hçrpnhât

Bào cáo tài chInh hcrp nhgt baa gm các baa cáo tài chInh riêng cOa Cong ty c phn Cci Din Lanh Va
các cOng ty con ("NhOm Cong ty") vao ngày 31 tháng 12 nàm 2020. Các báo cáo tài chinh cOa cong ty
con dã du'crc 1p cho cüng k' k toán vài COng ty thea các chInh sách k toán th6ng nhât vO'i các chInh
sách k toán cãa Cong ty. Các but toán dièu chinh dã thrc thy'c hin d6i vài bgt k chInh sách k
toán nào cO digm khác bit nhm dam báo tInh th6ng nhgt giCra các cong ty con và Cong ty.
Tat ca các s6 dir va các giao dch ni b& k cá càc khoán lâi chu'a thçrc hin phát sinh tü các giao dch
nOi b dã du'crc loal trü'. Các khoán l chira thi,rc hin du'crc loal trü' trên baa cáo tài chInh hcrp nhât,
trü' trithng hcrp khOng thg thu h61 chi phi.
Lqi Ich cia c6 dOng không kigm soát là phn lç'i ich trong li hoàc l và trong tài san thuân ciia cOng
ty con không dirçrc nm giCr bO'i Cong ty và du'crc trinh bay & myc riêng trên báo cáo kat qua kinh
doanh hçrp nhâ't và bang can döi kg toán hclp nhâ't.
Cong ty con du'cic ho'p nhât k tü' ngày Cong ty nàm quyn kigm soát và së cham drt hp nhât k tü'
ngày Cong ty không con kigm soát cong ty con do. Trong trir&ng hp Cong ty không cOn nm quy'ên
kjgm soát cOng ty con thi các báo cáo tài chInh hp nhâ't së baa g6m Ca kt qua hot dng kinh doanh
cia giai doan thuc nàm báo cáo ma trong giai doan do Cong ty vn cOn nm quyn kigm soát.
3.

CAC CHINH SACH KETOAN CHCJ vE'u

3.1

Tién và các khothn tu'o'ng du'o'ng tièn

lien và các khoán tiro'ng dirnng tiCn baa gm tiCn mt ti qu, tiCn g&i ngân hang, các khoân du tu'
ngn hn cO tinh thanh khoàn cao, cO thO'i gian dáo hn g6c It ho'n 3 tháng, cO khá nãng chuyn d6i
d dàng thành các Ricing tiCn xác dnh và không cO nhiCu rCji ro trong chuyn d& thành ti'ên.
3.2

Các khoàn phãi thu

Các khoàn phài thu duc trinh bay trên baa cáo tài chInh hp nhat thea giá trj ghi s6 các khoàn phái
thu tu' khách hang và phài thu khác cüng vO'i dy' phOng du'Q'c 1p cho các khoàn phài thu khO dOi.
Dy' phông nq phài thu khO dOi thg hin phn giá tn dçr kin bj t6n that do các khoán phâi thu không
du'Q'c khách hang thanh taán phát sinh d6i vài s6 dir các khoân phài thu ti thii digm 1p bang can
d6i kgtoan.
3.3

Hàngtônkho

Hang t'On kho du'cic ghi nhân thea giá thap hcin gira giá thành d du'a mi san pham dan v tn, diCu
kin hin ti và giá tn thu'ân cO tha thy'c hin du'çic. Giá tn thu'àn cO tha thu'c hin du'cic là giá ban
u'àc tinh trü' chi phi ban hang u'àc tinh va sau khi dã 1p dy' phOng cho hang hu' hong, lôi thii và chm
luân chuyan.
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Cong ty áp dung phu'o'ng pháp kê khai ththng xuyên d hch toàn hang t'ôn kho vài giá tr duc xác
dlnh nhu sau:
Nguyen vat lieu, hang hOa
Thành phm Va

Sfl phm d& dang

- giá v6n thyc t theo phu'ing pháp nhp tru'àc —
xuät tru'àc.
- giá v6n nguyen vat lieu và lao dng trçrc tip cong
chi phi san xuá chung có lien quan thrçic phân b6
dy'a trên mCrc d hoat clông blnh thu'ô'ng.

Dy'phàng cho hang ton kho
Dçr phông cho hang ton kho du'çc trIch 1p cho phn giá trl dçr kign bj t6n that do giâm giá vt tir,
thành phm, hang hóa tOn kho thuc quy'ên s& h&u cOa Cong ty có thg xày ra (giàm giá, kern phm
chat, li thii v.v..) dçra trên bang ch&ng hçip l v sr giàm giá tr vào th&i diam báo cáo. 56 tang hoc
giàm khoân dçr phOng giàm giá hang tOn kho thrc kat chuyn vào giá vOn hang bàn trên Báo cáo Kgt
qua hot thng kinh doanh.

Btft dtng san tOn kho
Bat dng san du'cic mua hoãc du'cc xay dirng d bàn trong qua trinh hot dng blnh thu'Yng ciia
Nhóm Cong ty, không phái dé cho thuê hoàc ch? tang giá, du'cic ghi nhân là bat dông san tOn kho
theo già thâ'p hYn giCra giá thành d dua m6i san pham dan vi trI và diu kin hin ti Va giá trj thun
cO tha thU'c hin di.rcic.

3.4

Tàisán c6dinh hilt, hlnh

Tài san cO drnh hcru hlnh du'cic tha hin theo nguyen giá trü' di giá tn hao man

lay k.

Nguyen giá tài san cO dinh hO'u hlnh bao gOm giá mua va nhrng chi phi có lien quan tru'c tiap dn
vic dira tài san vào hoat dng nhu' dy kign. Các chi phi mua s5m, nâng cap và d61 mài tài san c6 dnh
du'c ghi tang nguyen già ciia tài san và chi phi báo trl, s&a ch&a clu'ctc tInh vào kt qua hoat dng
kinh doanh. Khi tài san du'c bàn hay thanh li', nguyen giá Va giá trj hao mOn lOy k diic xóa sO a
bat k' các khoân lài I nào phát sinh do thanh l tài san du dirc hch toàn vào kat qua hot dng
kinh doanh.

3.5

Thuê tài san

Thuê tài san duc phân loal là thuê hoat dng ngu theo hp dOng thuê tài san ben cho thuê van gi&
ph'ân Ian rOi ro và lcii Ich gn liên vó'i quyn s& h&u tài san. Tài san theo hçip dOng thuê hoot dng
du'qc hach toán vào tài san c6 dinh ccia Cong ty trên bang can d6i kg toán.

3.6

Tàisán c6dinh vô hlnh

Tài san c6 dnh vO hinh thrc ghi nhn theo nguyen giá trr di giá tn khau trr lOy kg.
Nguyen giá tài san c6 dlnh vo hlnh bao g'Om giá mua va nh'ng chi phi có lien quan try'c tiap dn vic
du'a tài san vào s& dung nhir dy' klan.
Khi tài san c6 djnh vo hlnh thrc ban hay thanh l, nguyen già và giá tr khau trr lüy kg dirc xOa sO
trên bang can d6i kg toàn gi&a niên d va các khoan lãi l phát sinh do thanh l tài san dir'c hch
toàn vào kgt qua hot dng kinh doanh h'p nhät gi&a niên d

Quyn s& dung ddt
Quyn sir dung dat dc phán bO trong su6t thi gian con li dia quy'ên sr dyng dat.
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3.7

Khâ'u hao và hao man

Khu hao tài san cö dlnh hO'u hlnh thrc trIch theo phu'ng phàp khâ'u hao dung thng trong th&l
gian h&u dung iràc tInh cia các tài san nhu sau:
Nhà tha Va vt kign trüc
May mOc, thit bi
Phu'cYng tiên vn tài
Thit b van phàng
Quyèn sr dung dgt
Phn mm vi tinh
Tàisânc6dnh khác
3.8
Bd't dçäng san dâu tu'

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

Bat dông san dâu tu' bao gm nhà c&a hoãc mt phn nhà tha hoãc cà hal và co' s& h tng thrc
du tu' nhm myc dIch thu tin cho thuê hoc tang già tn hoc Ca hal ho'n là phyc vy cho myc dich
san xuâ't hoc cung cap hang hóa, dch vu; nhm myc dIch hành chinh hoc kinh doanh trong qua
trinh hoat dng kinh doanh blnh thixó'ng. Bat dng san d'âu tu' du'c ghi nhân theo nguyen giá trü' di
giá trl hao mon ftiy k. Nguyen giá bao gm chi phi phát sinh try'c tip lien quan dn vic mua hoàc
xây dy'ng bat dng san. Kh6u hao
Kha'u hao bâ't dng san d'âu tu' clu'cic trIch theo phu'o'ng pháp khau hao du'Yng thng trong suót thai
gian hCru dung u'àc tinh ciia bat dng san nhLr sau:
Nhà cra và vat kin trüc
May móc, thit b phu trcl
Thit bj van phOng
Bat dng san du tu' khác
3.9
ChiphIdivay

5 - 50 nàm
5 - 10 nám
3-5 nàm
2 nãm

Chi phi di vay lien quan try'c tiap dn vic xây dy'ng hoàc san xuâ't bat k" tài san dCi tiêu chuan dircc
v6n hOa trong k' c'ân thiat cT hoàn tat và du'a tài san vào hoat cTng theo dung myc dIch dy' kign. Chi
phi di vay khác du'cic ghi nhn vào kt qua hoat dng kinh doanh trong nàm khi phát sinh.
3.10
Chi phi trá tru'ó'c
Chi phi trà tru'àc bao g'Om các chi phi trà tru'àc ngn hn hoàc chi phi trá tru'àc dài han trên bing can
dói k toán hcip nhat và du'çyc phân b6 trong khoàng th&i gian trà tru'àc hoãc thai gian các ku ich
kinh t tiro'ng ('ng du'c tao ra tr các chi phi nay.
3.11 Ho'p nhât kinh doanh và Io'i ththu'o'ng mai

HQ'p nhat kinh doanh du'cuc hach toán theo phu'o'ng pháp giá mua. Giá phi hcip nhat kinh doanh bao
gôm giá trj hp l' ti ngày din ra trao di ciia các tài san dem trao d6i, các khoân n phâi trà da
phát sinh hoc d thü'a nhn và các cong cy v6n do ben mua phát hành d d6i lay quyn kigm soát
ben b mua Va các chi phi lien quan trçrc tiap dn vic hp nhat kinh doanh. Tài san dã mua, n phal
trâ cO th xác dinh du'çuc và nhirng khoàn nçu tim tang phal gánh chju trong hp nhat kinh doanh
d'êu ghi nhn theo giá tr hçup l' ti ngày hp nhat kinh doanh.
Lcui the thu'cng mai phãt sinh tü' ho'p nhât kinh doanh du'çuc ghi nhân ban cThu theo giá g6c, là phn
chênh léch gicra giá phi hçup nhat kinh doanh so vó'i vO'i phân s& hO'u cOa ben mua trong giá trl hçrp I'
thun ciia tài san, no' phâi tra cO th xác dlnh du'c va các khoan nQ' tim tang d ghi nhn. Ngu giá
phi hp nhat kinh doanh nhó ho'n phn s& hcru ciia ben mua trong giá trj hQ'p l thun ctia tài san
trong cong ty con du'çuc mua thi khoàn chênh loch nay du'c ghi nhn try'c tip vào báo cáo kê't qua
hoat dông kinh doanh hcup nhat. Lçxi th thu'o'ng mi du'cuc phân b6 t61 cia mu'ai (10) nãm.
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3.12 Dâu tu' vào cong ty lien kit
D'âu tu' cüa Cong ty vào cong ty lien kgt thxçic phân ánh theo phu'clng pháp vön chii sâ hru. Cong ty
lien kgt là mt dcn vi ma Cong ty có ành hu'&ng dáng k và dn v do không phài là mt cong ty con
hay mt lien doanh.
Các báo cáo tài chInh ciia cong ty lien kgt thrcc 1p cho cüng nãm tài chInh vài Cong ty. Khi cn thigt,
các diu chnh sé diro'c thu'c hin d dam bâo các chInh sách k toán duc áp dung nhgt quán vài
chInh sách k toán ciia Cong ty.
Ti ngày 1p báo cáo só lieu cia các cong ty lien kgt chira cTu'çc kigm toán.
3.13 Du tu' vào cong ty lien doanh
Lien doanh là thöa thun bng hçxp d'ông cOa hai hoc nhièu ben d cüng thy'c hn hoat dng kinh
t, ma hoat dng nay du'çyc dng kigm soát b&i các ben gOp v6n lien doanh. Các lien doanh du'çxc hçip
nht theo phi.ri'ng pháp v6n chi s& hCru.
3.14 Dâu tu' chu'ng khoOn và các khothn dâu tu' khác
Các khoàn du tu' du'c/c ghi nhn theo giá mua thy'c t trr di khoàn dy' phông thIch hqp. Dy' phông
du'Q'c 1p cho vic giàm giá trj cOa các khoàn du tu' cho phn chênh lch giá mua thçrc t cao hctn th
giá vào thYi digm cu61 ki báo cáo theo htràng dn ciia Thông tu' s 228/2009/TT-BTC do B Tài ChInh
ban hành ngày 7 tháng 12 nãm 2009 và thông tu' s6 89/2013/Ti-BTC do B Tài ChInh ban hành ngày
28 tháng 6 nàm 2013. Tang hoc giâm s6 dii' tài khoàn dv' phóng du'cic hch toán vào chi phi tài chInh
trên báo cáo kgt qua hoat dông kinh doanh hQ'p nhât gicra niên d.
3.15 Các khoán phái trã và trIch tru'ó'c
Các khoân phài trà và trIch tru'&c du'çlc ghi nhn cho s6 tin phái trâ trong tu'cYng lal lien quan dgn
hang hOa và dch vu d nhân du'c không phy thuc vào vic Cong ty dâ nhn diry'c hóa dn cóa nhà
cung cp hay chu'a.

3.16 Các nghip vy bang ngoqi t
Các nghip vy phát sinh bng các dn v tin t không phài là do'n v tin t ghi s6 k toàn ci:ia NhOm
Cong ty (VND) du'c hch toán theo tç giá giao djch vào ngày phát sinh nghip vy. Ti ngày kgt thüc
kj k toán, các khoàn muc tài san và cong n' tin t có göc ngoi t du'c dánh li thea nhu' quy dnh
cüa Thông Tv' s 200/2014TT/BTC ngày 22/12/2014. Các khoân chênh lch tç' giá thy'c t phát sinh
trong k' và chênh lch do dánh giá lai s6 dii' tin t có g6c ngoi t cu61 k' dircic hch toán vào kgt
qua hoat dng kinh doanh hcip nhgt.
3.17 C6phiêu qu
C phiu qu, cong cy vón chii s& h&u du'çlc Cong ty mua li, trinh bay trên phn nguôn v6n nhu' mt
khoàn giâm v6n chi'i s& hcru, bng vOl chi phi mua li. Cong ty không ghi nhn các khoân lai (16) khi
mua, bàn, phát hành hoc hiiy các cong cy v6n chá s& hO'u ca mlnh.
3.18 Phân chia Iqi nhun
Li nhun thun sau thug thu nhp doanh nghip cO thg du'c chia cho các c6 dông sau khi du'c di
hôi ding c6 dông phe duyt và sau khi dã trIch lap các qu thea Diu l Cong ty và các quy djnh cia
pháp lut Vit Nam.
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i- Qu du tu phát trim

Qu9 du tu phát trin kinh doanh du'cic trIch Ip t& Içi nhun thun sau thuê thu nhp doanh nghiêp
ciia Nhóm Cong ty theo d'ê xugt cia Hi d'ông Quán tr và thrçlc các c dông phê duyt ti i hi
clông c6 dông thu'eing nien. Qu9 nay du'cic trIch 1p nhm m& rng hoat dng kinh doanh hoc du
tu' chiu sâu cia Cong ty.
Qu khen thu'ó'ng Va phóc Iqi
Qu9 khen thu'&ng va phüc lo'i ciia NhOm Cong ty du'çic thv'c hin theo d'ê xuât cia Hi cTng Quân tr
Va di.rçc các c6 dông phê duyt ti dai hOl dóng c6 dông thuYng niên. Qu nay du'cic trIch lap nhm
khen thu'&ng và khuyn khIch, dai ng vt chit, clem li phcic cu chung và nâng cao dui s6ng vt chat
va tinh thn cho cong nhân viên va thrcc trinh bay nhu' mt khoân phâi trà trén bang can 6i k toán
hcup nhât.
3.19 Ghi nhgn doanh thu
Doanh thu thrcic ghi nhn trên Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh khi Nhóm Cong ty cO khá náng
nhân du'o'c càc lçui Ich kinh t cO th xác cTlnh du'cjc mt cách chc chn. Các diu kin ghi nhn cy
th sau dày cOng phâi du'cuc dàp Crng tru'O'c khi ghi nhân doanh thu:
Doanh thu ban hang
Doanh thu bàn hang du'cuc ghi nhn khi càc rOi ro trQng yu và các quyn s& hCru hang hóa dã du'cuc
chuyn sang ngu'ui mua.
Doanh thu cung c6p djch vy
Doanh thu thrcuc ghi nhn khi cung cp djch vy.
Doanh thu tfr hcrp dng cung c6p và Ip dqt
Khi kt qua thy'c hin hçup d'Ong xây dy'ng cO thg du'cuc u'àc tinh mt cách clang tin cy và thrçic xác
nhn b&i khách hang, thI doanh thu và chi phi lien quan cln hp ding dirçuc ghi nhn tircung &ng vài
phn cong vic dà hoàn thành du'cuc khàch hang xác nhn vào ngày kt thüc k' k toán.
Các khoàn tang giam kh6i lu'ng xây Isp, càc khoàn thu bi thu'1ng và càc khoàn thu khác ch clu'o'c
hch toàn vao doanh thu khi cia du'cuc th6ng nhät vài khãch hang.
Khi k& qua thçrc hin hçip dng xây dy'ng không thg du'çuc u'àc tInh mt cãch clang tin cay, thi doanh
thu chi du'cuc ghi nhân tu'o'ng du'cung vài chi phi cOa hçup ding cia phát sinh ma vic thu hi là tu'o'ng
d61 chãc chn. Chi phi ciia hcip d'ông chi du'cic ghi nhn là chi phi trong nàm khi các chi phi nay cia
phát sinh.
Doanh thu ta hoQt dç5ng cho thuê vOn phóng
Doanh thu tü' hot dông cho thuê vàn phOng du'cuc ghi nhn theo phu'cung pháp duYng thng trong
su6t thii hn cho thuê theo quy dnh cia hp dOng thuê.
Doanh thu tfr các hçip dông hçip tác kinh doanh (Hap clông HTKD)
Doanh thu du'çuc ghi nhn khi Hp dông HTKD cong b6 chia lcui nhun cho các ben tham gia Hp ding
HTKD.
Thu nhp tfr hoqt dông du tu
Thu nhp th' hot dng d'âu tu' du'cuc ghi nhn khi càc khoán du tu' clu'cuc bàn. Thu nhp tü' hot dng
cl'âu tu' cOng bao gOm c6 tCrc nhn clu'cic tü' các khoàn c1u tu' và càc khoàn thu nhâp nay du'cuc ghi
nhân khi c6 tii'c du'cuc cong b6.
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3.

CAC CHiNH SACH KETOAN CHCJ YEU (tip theo)

3.19 Ghi nhdn doanh thu (tiêp theo)
Tin Iàí
Doanh thu thrçrc ghi nhn khi tièn Iâi phát sinh trên co' s& d'ôn tIch
Ii) trC.r khi kha náng thu h'ôi tin Iâi không chäc chãn.

(co tInh dgn Içii tCrc ma tài san dem

3.20 Thul
Thuê'thu nhôp hin hânh
Tài san thug thu nhp và thug thu nhp phal np cho k' hin hành và các k" tru'àc du'Q'c xác Inh
bng giá trj dv' kign phâi np cho (hoc thrc thu hi tt) co' quan thug, s& dung các mtc thug suât
và các lut thug cô hiu Içrc dgn ngày kgt thtc kj k toán.

Thuê' TNDN hoãn Iqi
Thug thu nhâp hoãn Iai du'Q'c xác djnh cho các khoàn chênh Ich tm thai ti ngày kgt thcic k' kg toán
gira co' s& tInh thug thu nhp ciia các tài san và n phái trâ và giá tn ghi s6 ciia chCing cho myc dIch
báo cáo tài chInh.
Thug thu nhp hoãn li phái trà du'Q'c ghi nhn cho tt cà các khoàn chênh loch tm thai chju thug,
ngoi trü':
•

Thug thu nhp hoãn li phai trâ phát sinh tü' ghi nhn ban du cia mt tài san hay n' phài trâ tü'
mt giao dch ma giao dch nay không có ánh hu'&ng dn Ii nhuân kg toán hoc Ii nhuân tInh
thug thu nhp (hoc I tInh thug) ti thai digm phát sinh giao dch.

•

Cäc chênh lch tam thà'i chiu thuggn lin vài các khoân du tu' vào cong ty con, chi nhánh, cong
ty lien kgt và càc khoàn v6n gop lien doanh khi có khâ nãng kigm soát thyi gian hoàn nhp khoán
chênh lch tam thOi và chãc chãn khoàn chênh lêch tm thO'i sé không du'cic hoàn nhâp trong
tu'o'ng lai có thg dv' cloán.

Tài san thug thu nhp hoãn li thrc ghi nhn cho tt cá các chênh lch tm thi dirc khâu trr, già
t thrc khâ'u trr chuyn sang các k' sau dia các khoàn l tInh thug và các khoân u'u dãi thug chu'a
scr dung khi chc chn trong tu'o'ng lai sé có li nhun tInh thug
sir dung nhcrng chênh Ich tm
thi du'Q'c khgu trü', các khoàn l tmnh thug và các u'u di thug chu'a so' dyng nay, ngoi trO':

•

Tài san thug hoãn li phát sinh tü' ghi nhn ban u cOa mt tài san hoc n phâi trâ tr mt giao
dich ma giao dch nay không có anh hLthng dgn li nhuân kg toán hoc lo'i nhuân tInh thug thu
nhp (hoc l tInh thug) ti th&i
phát sinh giao dich;

•

Tâ't câ các chênh Ich tam thi du'o'c khâ'u trü phàt sinh tü' các khoàn cTâu tu' vao các Cong ty con,
chi nhánh, cOng ty lien kgt va các khoán v6n gOp lien doanh chi thrc ghi nhn khi chc chn là
chênh lch tm thai se thr'c hoàn nhp trong tu'o'ng lai có thg dv' doán thrc và có li nhun
chiu thug d so' dung clu'çic khoân chênh loch tm thôi dO.

Giá trl ghi s cOa tài san thug thu nhp doanh nghip hoãn li du'c xem xét li vào ngày kgt thc k
k toán và du'c ghi giàm dgn mtc báo dam chc chn cO dO li nhun tInh thug cho phép lQ'i Ich cOa
mt ph'ân hoc toàn b tai san thug thu nhp hon li du'c sO' dung. Cãc tài san thug thu nhp doanh
nghiêp hoãn Iai chu'a ghi nhn tru'àc day du'c xem xét li vào ngay kgt thiic
kg toán và du'qc ghi
nhân khi
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3.

CAC CHiNH SACH KETOAN CHCJ YU (tip theo)

3.20

Thuê'(tiêp theo)

chc chn có dO lçii nhuân tInh thug d có thg s& dung các tài san thug thu nhp hoân li chi.ra ghi
nhn nay.
Tài san thug thu nhp hoãn li và thug thu nhp hon li phài trà dirc xác djnh theo thug suät dii
tInh se áp dung cho k' tài san thc thu hôi hay n' phài trà dtrc thanh toán, dçra trên các mc thug
suit và luât thug cO hiu 1yc vào ngày kgt thc.ic k" kg toán.
Thug thu nhp hoãn li thrc ghi nhân vao báo cáo kgt qua hot dng kinh doanh ngoi trr trithng
hp thug thu nhp phãt sinh lien quan dgn mt khoàn myc du'c ghi thàng vào v6n chO s& hüu, trong
trirng hp nay, thug thu nhp hoãn li cüng du'c ghi nhn trirc tigp vào v6n chO s& hau.

Nhóm Cong ty chi bü trü' các tài san thug thu nhp hoãn li và thug thu nhp hoãn li phâi trà khi các
do'n vi np thug có quyn hp pháp du'c bü trr gi&a tài san thug thu nhp hin hành vài thug thu
nhp hin hành phài np và các tài san thug thu nhp hon li và thug thu nhp hoän li phài trà lien
quan dgn thug thu nhp doanh nghip cOa cüng mt dcin vi np thug và thrc quàn l b&i cOng mt
co' quan thug và dcin vi np thug dy' dinh thanh toán thug thu nhp hin hành phài trà Va tài san
thug thu nhp hin hành trên cci s& thun.
3.21 Là! trên cdphiu
Lãi cci bàn trên c6 phiu du'Q'c tInh bng cách chia phn li nhun sau thug thuc v c6 dông cOa
Cong ty tru'àc khi trIch qu khen thithng, phOc li cho s6 lu'ng blnh quân gia quyn cOa s6 c6 phiu
ph6 thông dang lu'u hành trong ks', không bao gm s6 c6 phiu du'cic mua b&i Nhóm Cong ty ma dang
thrcic gi& nhtr là c6 phigu ngân qu.
Läi suy giàm trên c6 phigu du'çic xác dlnh bng cách chia lçxi nhun sau thug thuc v c6 dông cOa
Cong ty tru'àc khi trIch qu9 khen thu'&ng, phOc lçi cho s6 lir'ng binh quân gia quyn cOa s6 c6 phigu
ph6 thông dang lu'u hành trong ks', loai trO' các cô phiu phd thông du'cic NhOm Cong ty mua li và
dircic ghi nhn là cd phigu ngân qu cong s6 lu'çrng blnh quân gia quyn cOa các cd phiu se du'o'c
phát hành cho vic chuyn ddi tat ca các cd phiu phd thông tim nãng có tác dng suy giàm.
3.22 Thông tin theo b phân
Mt b phn là mt câu phn có thg xac dnh riêng bit cOa Nhóm Cong ty tham gia vào vic cung
cap càc san phm hoàc dch vy lien quan (b phân du'cic chia theo hoat dông kinh doanh). Mi mt
b phn nay chiu rOi ro và thu du'cic loi Ich khác bit so vài các b phn khác.

3.23 Các ben hen quan
Các ben dtxc coi là ben lien quan cOa Nhóm Cong ty ngu mt ben cO khà nàng, try'c tigp hoc gián
tigp, kigm soát ben kia hoc gay ành hu'&ng dáng kg tài ben kia trong vic ra các quyat djnh tài chInh
va hoat dông, hoãc khi NhOm Cong ty và ben kia cOng chju sy' kigm soát chung hoc ành hu'&ng dáng
k chung. Càc ben lien quan cO thg là các cong ty hoc các cá nhân, bao g6m các thành viên gia dlnh
than cn cOa càc cá nhân di.rc coi là lien quan.
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4.

11th
OW: VND

s.

S6cu6i k>

S6dOu nám

Tin mt
Ti'ên gtri ngân hang
Ti'ên clang chuyn

3.868.746.978
230.096.038.207

T6NG CONG

233.964.785.185

1.424.824.835
256.697.227.069
50.000.000
258.172.051.904

CAC KHOAN PHAI THU KHAC

A/ Ngn hn
OW: VND
Phâi thu tü thanh l các khoàn clu tir
Phi thu Iãi tin g&i
C6 t1rc phài thu
Phái thu ngu'ri lao clng
Tam rng dâu tir dir an
qu, k circrc
Phâi thu khác
T6NG CONG

S6cu6ik'

S6c1Ounöm

76.800.000
56.108.153.877
55.619.698.400
5.413.752.491
47.898.751.268
50.201.467.979
38.935.791.423
254.254.415.438

59.583.266.166
169.913.852.000
21.446.062.907
58.958.842.373
10.600.000.000
36.808.808.076
357.310.831.522

B! Dài han
OVT
Phâi thu chi phi dn bü clât
K' qu, k' cu'o'c
TÔNG CONG
7.

VND

S6cu6ik)>

S6dOundm

28.532.319.900
22.260.802.187
50.793.122.087

28.532.319.900
10.179.714.375
38.712.034.275

HANGTÔNKHO
OVT: VND
Hang hóa t6n kho
Nguyen vat lieu thn kho
Cong cy dung cy fôn kho
Chi phi san xuät kinh doanh d& dang
Hang mua clang di du'&ng
Dtr phàng giàm giá hang ton kho
GIA TR! THUAN
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S6cu6ikj>

S6dOundm

117.423.514.044
132.400.640.302
73.619.267.427
479.148.468.560
10.966.041.339
(6.050.887.195)

144.145.345.056
277.489.514.516
274.807.307
513.200.710.278
64.556.252.544
(12.462.748.812)

807.507.044.477

987.203.880.889

CONG TY CO PHAN CO DIEN LANH

B09-DN/HN

TJIUYET MINH BAO CÁO TAI CJ{INI-I HOP NHAT (tip theo)
Ngày3I tháng 12 näm 2020

8.

TAI SAN CO D!NH HcflJ H1NH
DVI. VND
Nhà c&a.
vOt kiên trüc

May móc thilt bj Phtro'ng tin von tái Thié't bj van phóng

TSCDkhác

T6ngcng

Nguyen giá
S6d'âu nám

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

654.872.190

2.327.854.794

8.384.505.726

609.136.818

194.000.000

12.170.369.528

22.205.093.466

808.959.468.568

5.741.752.669

13.641.668.514

850.547.983.217

1.199.667.023

(543.112.327)

(656.554.696)

(1.600.412.164)

(306.164.221)

(17.442.418.652)

(743.104.802)

(575.800.520)

(33.954.564)

(1.352.859.886)

1.431.825.354.929

2.810.790.530.138

156.142.482.668

18.273.321.852

15.777.651.101

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

45.916.905.254

110.247.806.495

9.462.461.750

1.685.243.977

388.336.246

167.700.753.722

157.293.096

994.323.464

(421.812.327)

(572.511.137)

(157.293.096)

(1.263.019.954)

(306.164.221)

(14.455.003.694)

(743.104.802)

(486.318.707)

(33.954.564)

(1.263.378.073)

558.665.727.429

1.233.990.443.766

104.273.990.254

15.128.153.228

S6d'âu nm

899.023.882.942

875.555.225.946

47.752.869.792

4.305.319.342

353.472.828

1.826.990.770.850

s6 cui kj

873.159.627.500

1.576.800.086.372

5 1.868.492.414

3.145.168.624

13.958.098.192

2.518.931.473.102

- Mua trong k'
-Dâu ttx XDCB hoàn thành
- Phân Ioai Iai
-ThanhI

(15.535.842.267)

Giâm khác
6

cu6i ki

Giá tn hao man Iu kê
S6cThu nàm
- Khâu hao trong k'
- Phân Ioai lal
-ThanhI

(12.885.819.519)

Giàm khác
s6 cu61 kj

1.819.552.909

4.432.809.340.688

1.913.877.867.586

Giá trl can Iai
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TAi SAN

9.

có D!NH vô H1NH
DVT VND
Quyn sá
dyngddt

Nguyen giá
S6d'âu nàm
Mua trong ki
Tng do hçp nht kinh
doanh
Thanh I''
S6cu6i k'
Giá tr! hao man Iüy kê
S6âunàm
Khâu hao trong k'
Khu hao tang do hp nhât
Thanh I''
S6cu6i ky
Giá trj can Ii
Sd'âu nàm
S6cu6i k

10.

Bàn quyn,
bãngsOngchê

30.340.000
-

39.589.302.451

Phn mèm vi
tInh

12.303.390.782
659.650.000

51.923.033.233
659.650.000

-

34.289.176.000
(3.248.863.318)
83.622.995.915

34.289.176.000
-

Tóng cong

73.878.478.451

30.340.000

(3.248.863.318)
9.714.177.464

7.939.186.775
794.533.328

30.340.000
-

11.914.820.705
339.565.793

19.884.347.480
1.134.099.121

8.733.720.103

30.340.000

(3.248.863.318)
9.005.523.180

(3.248.863.318)
17.769.583.283

388.570.077
708.654.284

32.038.685.753
65.853.412.632

31.650.115.676
65.144.758.348

CHI PHI XAY DUNG CO BAN D& DANG

Nhà c&a vat kin tr(Jc
Khác
T6NG CNG

18

S6 cu6i kj'

DVT: VND
S6dâu näm

241.497.499.934
34.457.012.684

27.413.621.037
40.330.406.128

275.954.512.618

67.744.027.165

CONG TY CO PHAN C DIN L1NH

B09-DN/HN

THUYET MINH BAO CÁO iAi CH!NH I-lOP NHAT (tiêp theo)
Ngay31 tháng I2näm 2020

BAT DNG SAN OAU TU'

11.

DVT: VND
Nhàc&a&
vOt kiê'n trüc

Máymóc
& thiê't bj

Thiétbj
van phóng

Khác

T6ngcng

1.924.917.986.340

652.054.025.984

90.250.454

546.453.001

2.577.608.715.779

Tang trong kç'

37.567.261.427

4.148.418.506

Thanh I

(2.548.471.364)

Nguyen giá
S6cTâu n5m

Sdcu6i ky

41.715.679.933
(2.638.721.818)

(90.250.454)
656.202.444.490

-

546.453.001

2.616.685.673.894

450.425.168.992

270.097.991.695

90.250.454

546.453.001

721.159.864.142

72.787.151.061

52.310.466.438

Thanh iç'

(2.548.471.364)

-

(90.250.454)

S6cu6i k'

520.663.848.689

322.408.458.133

-

S6d'âu nàm

1.474.492.817.348

381.956.034.289

1.856.448.851.637

Scu6i ki

1.439.272.927.714

333.793.986.357

1.773.066.914.071

1.959.936.776.403

Giá tr hao mon Iüy kê
S6dâu nãm
Khu hao
trong k'

125.097.617.499
(2.638.721.818)
546.453.001

843.618.759.823

Giá tr cOn Ii

12.

CAC KHOAN fAU ii,
DVT: VND
56cu61 kj'

S6 du nOm

Chü'ng khoán kinh doanh (thuyet minh 12.1)

427.981.930.767

59.751.826.582

Dy' phOng giàm giá chü'ng khoán kinh doanh

(953.161.365)

(6.378.080.421)

901.530.452.258

1 .167.921.882.429

1.328.559.221.660

1. 221.295.628.590

Du tu' vào các cong ty lien kgt (thuyêt minh 12.3)

8.449.674.018.844

7.896.638.703.005

Du tu' gop vön vào dcin v khac (thuyêt minh 12.2)

307.894.164.509

791.898.218.587

(413.545.759)

(4.496.258.716)

530.000.000.000

530.000.000.000

9.287.154.637.594

9.214.040.662.876

10.615.713.859.254

10.435.336.291.466

Du tu ng6n han

Dâu tu nm giü den ngày dáo hn

Giá trl cOn Ii cta các khoán dâu tu' ngn han
Oâu tu'dàihan

Dy' phOng d'au tu' tài chInh dài han
Ou tu' nm giCr dgn ngày dáo hn

Giá tn cOn lai cOa các khoán d'âu tu' dài hn
TONG CONG
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THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HOP NHAT (tip theo)
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12.1 Ch&ng khoán kinh doanh
VND
S6cu6ikj>
Ten Cong ty

Giá tn dOu tu'

Sô'du nOm
Dy' phOng

Cong Ty CP Màng Cành

Cong Ty CP Nhit Din Qung Ninh

Giá tn du tu'

Dy' phOng

6.133.400.000

(6.133.400.000)

53.618.426.582

(244.680.421)

404.643.411.920

Các khoàn du tu' khác

23.338.518.847

(953.161.365)

T6NG CONG

427.981.930.767

(953.161.365)

59.751.826.582

(6.378.080.421)

12.2 Dtiu tu'góp v6n vào do'n vjkhác

VND
S6cuô'ik'
Ten Cong ty

GiO tn diu tu'

S6d'unOm
Du'phóng

COng Ty CP Nhit Dn Quàng Ninh
Cong Ty CP Nhit Din Hal PhOng

T6NG CONG

Dy' phOng

470.646.304.200
32.619.000.000

32.619.000.000

COngtyCPThanDèoNai

Các khoân d'âu tu' dài han khác

Giá tn deju tu

13.357.749.879

(1.867.625.082)

275.275.164.509

(413.545.759)

275.275.164.508

(2.628.633.634)

307.894.164.509

(413.545.759)

791.898.218.587

(4.496.258.716)
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12.3

Dâu tu vào các cong ty lien kt (*)

Ten cong ty

56 cud! ki

S6du nám

Tj I SO'
hü'u(%)

GiO tn du tu'
(VND)

GiO tn dâu tu'
(VND)

(1) Cong ty CP DIa ôc Sài GOn

28,87

209.586.464.820

194.105.861.428

Bat

ng san

(2) Cong ty TNHH du tu' xây dv'ng
ththng Trjnh Xà Da Hi (**)

18,73

251.696.358.795

251.697.478.293

Bat

ng san

(3) Cong ty CP Nhit din Ninh Blnh

29,44

80.089.416.268

75.020.746.276

San xuât then

(4) Cong ty CP Nhit in Phà L?i

24,14

1.580.304.676.530

1.449.710.474.607

San xuât cTin

(5) COng ty CP Thóy Din Thác Ma

42,63

686.339.328.952

653.333.058.206

San xuât din

(6) COng ty CP Thiiy Din Song Ba H

25,76

670.488.001.191

587.156.053.190

San xuat cTin

(7) COng ty CP Thciy Din SROK PHU
MIENG

34,30

188.823.284.939

200.267.463.127

San xuâ't din

(8) Cong ty CP Thy Din Bmnh Dièn

25,47

77.182.114.608

74.488.544.993

San xuät din

(9) COng ty CP Thüy Din VFnh San
SOng Hinh

49,52

2.132.134.381.108

2.035.709.242.212

San xuat cTin

(10) Cong ty CP Thiiy Din Min Trung

22,68

625.586.217.838

596.163.296.162

San xuât cTin

(11) COng ty CP BOO Nu'&c Thci D(fc

42,07

294.863.092.924

287.395.036.439

Ngành nu'&c

(12) Cong ty CP Du tu' & Kinh doanh
Nu'&c Sch Sài GOn

40,00

261.170.447.450

177.427.021.292

Ngành nitàc

(13) COng ty CP Cap Nu'àc ThII Dcrc

44,17

75.214.801.898

66.273.570.319

Ngành nu'&c

(14) COng ty CP Du Tu' Nu'àc Tan
Hip

32,00

119.246.018.747

113.464.014.288

Ngành nu'àc

(15) COng ty CP Cap Nu'&c Gia Dinh

20,05

33.668.217.799

31.069.234.135

Ngành nu'àc

(16) COng ty CP Cap Nu'âc Nhà Be

20,02

41.342.747.776

40.718.289.160

Ngành nu'&c

(17) Cong ty CP Nu'&c S?ch SOng Dà

35,95

830.425.253.519

762.834.560.207

Ngành nu'ó'c

(18) Cong ty CP Cap Nu'&c Khánh HOa

43,88

257.888.053.087

254.450.574.513

Ngành niràc

(19) Cong ty CP Ca Din Doàn Nhât

31,82

33.625.140.595

45.354.184.158

Cadin

8.449.674.018.844

7.896.638.703.005

Hoçitdng
kinh doanh

Cong ty lien kêt

T6NG CNG

(*) Ti ngày 1p báo cáo s6 lieu cüa các cong ty lien kgt chu'a du'çic kigm toán.
(**) COng ty TNHH du tu' xây thing ththng Trjnh Xá Da Hi (Da Hi) là cOng ty lien kt ti COng ty c6 phn h
tng và bat
ng san Vit Nam (VIID) v&i tç' l s& hCvu 37% nên tç' l lcli Ich clla REE trong Trinh Xá Da H*51 là
18,73%.
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12.4

D'âu tu' cOa cong ty m vào các cong ty con
Ten cong ty

(1) Cong ty TNHH Quàn L' & Khai Thác Bt Dng
San R.E.E
(2) Cong ty TNHH Bgt Dcng San R.E.E
(3) COng ty CP Bâ't Dng San Song Mai
(4) ) Cong Ty CP H Tng và Bt Dcng San Vit
Nam
(5) Cong ty CP Bat Dng San Tan Hal
(6) Cong ty CP Dlch VU & K9 Thut Cd Din Lanh
R.E.E ( REE ME)
(7) Cong ty CP Bat Dng San Song Long
(8) Cong ty CP Din May R.E.E
(9) Cong ty TNHH Thu'ong Mi & Dich VU RMC
(10) Cong ty TNHH San Xuat & Dich VU REEPRO
(11) COng ty CP Nàng Lu'clng Mt Tr1i R.E.E
(12) Cong ty TNHH Din Mt Tr&i Tan An
(13) Cong ty TNHH Din Mt Trii Tan Blnh
(14) Cong ty TNHH Din Mt Trô'i Tan Phong
(15) COng ty TNHH Din Mat Trii Tan Uyên
(16) Cong ty TNHH REE SE Anh Dudng
(17) Cong ty TNHH REE SE Hu'àng Du'dng
(18) Cong ty CP Din Mt Tri Thai BInh Du'o'ng
(19) Cong ty TNHH REE SE Thai Dirdng
(20)CôngtyTNHH Nu'àcSach REE(*)
(21) Cong Ty CP Thiy Din Thác Ba
(22) COng Ty CP Phàt Trign Diên Trà Vinh (**)
(23) Cong ty TNHH Thuing mi, Dch VU Xây
D.rng TIn Hiu Xanh
(24) Cong Ty CP ThCiy Din Mu'Yng Hum
(25) Cong Ty CP Phong Diên Thun Blnh (***)
(26) Cong ty TNHH Nãng Lu'clng REE ( ****)

T Iê s&
Oja diê'm
hü'u (%)
TP.HCM —Vit Nam
100,00
100,00
99,96
50,61

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

Ngành ngh
kinh doanh
Dch VU quan I
van phOng
Bat dng san
Bat dng san
Bat dng san

99,96
91,06

TP,HCM —Vit Nam
TP.HCM —Vit Nam

Bat dng san
Cd c1in

70,00
99,99
99,99
99,99
99,99
99,99
99,99
99,99
99,99
99,99
99,99
50,99
99,99
100,00
60,42
66,29
100,00

TP.HCM —Vit Nam
TP.HCM —Vit Nam
TP.HCM — Vit Nam
TP.HCM —Vit Nam
TP.HCM — Vit Nam
TP.HCM — Vit Nam
TP.HCM — Vit Nam
TP.HCM —Vit Nam
TP.HCM —Vit Nam
TP.HCM —Vit Nam
TP.HCM —Vit Nam
TP.HCM — Vit Nam
TP.HCM — Vit Nam
TP.HCM — Vit Nam
Yen Bái- Vit Nam
Trà Vinh- Vit Nam
TP.HCM — Vit Nam

Bat dng san
Din may
Din may
Din may
Din
Din
Din
Din
Din
Din
Din
Din
Din
Cung câp nu'àc
San xuät din
Cung cap din
CY s& h tng cTin

79,84
50,00
100,00

Lao Cal- Viêt Nam
Bmnh Thun- Vit Nam
TP.HCM — Vit Nam

Din
Phong din
Din

(*) Cong Ty TNHH Nu'&c Sach REE du'cic chuyn ten tu' Cong ty CP Du Tt.r Nu'O'c Sach Vit Nam
(**) Cong Ty CP Phát Trin fin Trà Vinh du'cc c161 ten tü' Cong Ty CP Phát Trign Din Nông Thôn Trà Vinh
theo giäy phép thay d61 In 5 ngày 31 tháng 3 nàm 2020
(***) Tai ngày 31/12/2020, COng ty dat trên 50% quyên kim soát ti Cong Ty CP Phong Din Thun Blnh
(****) Cong ty TNHH Nãng Lu'o'ng REE du'Q'c thành Ip ngày 30/09/2020.
Theo quyt dnh s6 15/QO-HOOT-REE ngày 30 tháng 9 nãm 2020, thông qua:
1/ Thành lap Cong Ty TNHH Nãng Lu'cyng REE, do REE Corporation lam chi s& h'u 100% v6n diu l
2/ Chuyn dói hinh th&c COng ty C6 Phn Nu'àc Such REE sang hlnh thcrc Cong Ty TNHH Ntràc Sch REE
3/ Chuyén d6i hlnh thrc Cong Ty C Ph'n Bat Dng San R.E.E sang hlnh thtrc COng Ty TNHH Bat Dng San
R.E.E
4/ Chuyn quy'ên s& hCru các c6 phiu màng din tü' REE Corporation sang Cong Ty TNHH Nàng Lu'clng
REE
5/ Chuyn quyn s& hCru cac c6 phiu mang nu'ó'c tü' REE Corporation sang Cong Ty TNHH Nu'àc Such REE
6/ Chuyn quy'ên s& hü'u các c6 phiu mâng bat dng san tü' REE Corporation sang Cong Ty TNHH Bat
Dông San R.E.E
COng ty dä hoàn thành vic chuyn d6i nay vào ngày 31 tháng 12 nãm 2020
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13.

THUVA CAC KHOAN PHAI NOP NHA NU'ÜC
OW: VND
S6cuô'i kj>

S6c15u nOm

Các Ioi phi và thud khác

54.485.451.543
11.010.732.310
1.747.824.089
3.996.941.908
3.538.208.464

55.627.582.581
5.620.872.475
1.294.820.551
3.483.157.694
1.655.694.871

TONG CONG

74.779.158.314

67.682.128.172

Thug thu nhp doanh nghip
Thug giá tn gia tang
Thug tièu thu c biêt
Thug thu nhp cá nhân

14.

CHI PHI PHAI IRA
DVT: VND

Giá v6n dich vu cung cp thigt b Va lap dat
Chi phi lai vay
Chi phi khuyn mai
Cãc khoàn khác
TONG CONG

15.

S6cu6ik'

S6diunOm

324.341.737.596
93.379.561.592
2.330.015.428
109.805.655.406

450.689.232.756
105.312.223.213
2.775.175.310
70.394.555.829

529.856.970.022

629.171.187.108

CAC KHOAN PHAI IRA KHAC

Al Ngn hn

DVT: VND
S6cu6i k'

S6diu nOm

Các khoân phài tra, phai np khãc

1.142.326.535
10.670.827.732
50.319.158.005
23.086.974.109

1.430.702.560
71.020.654.335
45.348.406.386
21.864.352.177

lÔNG CONG

85.219.286.381

139.664.115.458

Bào higm xã hôi, y t, kinh phi cong doàn
Phài trà mua chCrng khoán
C6 trc, lãi tral phiu phâi trà

B! Dài han
DVT: VND

Nhân cc, k' qu, k cu'çlc
TÔNG CONG
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S6cuô'ik>

S6ctunOm

232.483.219.682

232.432.916.731

232.483.219.682

232.432.916.731
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16.

VAY VA NQ'THU TAI CHINH

A/ Ngn han

OW: VND
S6cu6i k'

S6du nám

601.107.439.931
656.663.679.132

271.111.446.402
616.500.536.555

1.257.771.119.063

887.611.982.957

Vay ngn han
NçY dài han dn han phi trâ
T6NG CONG
B/ Dài hn

OW: VND
S6cu6ikj>

S6cThu nám

5.004.211.017.709

5.355.699.211.596

406.663.679.132
250.000.000.000
1 .812.95 7.041.031
2.534.590.297.546

366.500.536.555
250.000.000.000
1 .960.022.090.303
2.779.176.584.738

Vay dài han

Trongdó:
Vay dài hçin din hqn trá (**)
Tráiphiiu din hqn trá ( ***)
Vay dài hqn (**)
Tráiphiêu (***)
(**) Chi tit vay dài han nhu' sau:

Các khoàn vay dài hn tü' ngân hang vào ngày kt thic k'' báo cáo chu al suit VND tu'ng &ng tu' 3,59%
den 8,85%. Chi tiet th hin nhu' sau:

Khoán tin dung s6

Ngày din
hQn

S6cuô'i kj> (VND)

Mo tO tài sOn thich6p

Ngân hang TNHH Mç3t Thành Viên HSBC ( Vit Nam)
VNM 170276CM (VND)

282.857.142.856

Ngày 24 tháng
7 nãm 2024

Tài san t?i
dja chi s6 9 Doàn Van Bo', Phu'&ng 12,
Qun4,Thànhph6HChIMinh

VN M 160065/1CM

112.600.000.000

Ngày 30 tháng
11 nãm 2027

H th6ng din nãng Iu'cing mt tr&i

Ngân hang Thu'o'ng Mçñ C6 Phn N go cii Thu'o'ng Vit Nam
HDTDO21C16 (VND)

651.461.734.748 Ngày 02 tháng
02 nàm 2028

Tài san ti
ja chi s 11 Doàn Van BcY, Phir&ng
12, Qun 4, Thành ph6 H ChI Minh

Ngãn hang Thuo'ng Mgi Cd Phn cong Thu'o'ng Vit Nam

01/2019HDCVDADT/NHCT1O6MHP (VND)

324.000.000.000 Ngày 08 tháng
06 nãm 2026
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THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT (tip theo)
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Ngân hang Thu'o'ng Mqi Cd Phn Qu6c tê Vit Nam
100.I-1DTD.625.16.VIB
(VND)

88.885.000.000 Ngày 30 tháng
9 nm 2021

Khoân phâi thu tr cho thuê các tôa
nhà và c6 t&c tir Cong ty C6 phn
B.O.0 Nu'âc Thij 0ic theo Giy chCtng
nhn c6 Ong sö 004/CD-TDW

Ngân hang TNHH MTvShinhan Vit Nam
SHBVN/BC/HDTD/REE/
201805(VND)

Khoán tin dung s6

183.909.364.995 Ngày 08 thang
5 näm 2026

Ngàydê'n hçn

56 cud! kj' (VND)

Thg chip bng tài san hlnh thành
trong tu'clng lal thuc quyn s& hCru
ca Cty CP C Din Lnh t?i dia chi
364 Cong HOa, P13, Tan Bmnh, TP.HCM

Mo tO tài sOn thê'chdp

Cong ty Tài chinh cd phn Din Iy'c
01/2014/H DCVL/TCDLTBW/Phu lac ( EUR)

575.907.477.564 Ngày 30 tháng
12 nam 2027
(S6 du' ngoi t:
19,825,380.48 EUR, al sugt
c6 dinh 1,25%)

T6NG CNG

Toàn b tài san cCia Nhà may Din gió
Phü Lc thuc Thun Blnh, cOng ty con
cCia Cong ty, tQa lc ti
Huyn Tuy Phong, Tinh Blnh Thun

2.219.620.720.163

Trong do:
Vay dài hqn dên hQn trá: 406.663.679.132

(***) Trái phiu:
Vào ngày 28 tháng 9 nàm 2017 và ngày 18 tháng 10 nàm 2017, Cong ty dâ phát hành 1.000 trái phiu vài
t6ng giá tr 1.000 tç VND (mnh giá 1 tç' dng/ trái phiu), s6 trái phiu nay du'cyc mua bó'i Ngân hang Thu'o'ng
mal C6 ph'ân Ngoai thu'o'ng Viêt Nam - Chi nhánh H ChI Minh ("VCB") và Cong ty Lien doanh Quán I' qu9 du
tu' ch&ng khoán Vietcombank ("VCBF").
Cac trái phiu nay du'cic hoàn trà sau nãm (5) nãm kg tr ngày phát hành.
COng ty cam kgt mua Ii s6 Iu'cing trái phiu tru'àc hn kg tr ngày phát hành theo k hoach nhu' sau:
250 trai phiê'u dä phát hành vào ngày trôn hal mu'o'i b6n (24) tháng k tü' ngày phát hành;
250 trái phiu dã phat hành vào ngày tràn ba mu'i sáu (36) tháng kg tü' ngày phát hành;
250 trái phiu dã phát hành vào ngày tràn b6n mu'o'i tam (48) tháng k tr ngày phát hành; Va
250 trái phiu dã phát hành vào ngày trôn sau mt.ro'i (60) tháng kg tr ngãy phat hành.
T6ng s6 ti'ên thu tü' dçit phat hành nay du'c sr dung dg (1) Du tu' các dir an cOa Cong ty; (2) tàng quy mô
v6n hot thng cia Cong ty.
Các trái phiu nay clu' xc dm bâo bng 74.896.260 c6 phiu Cong ty C6 phân Nhit din Phà Lai thuc s& hCru
ciia Cong ty (Thuyêt minh sd 12.3).
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2/ Vão ngày 28 tháng 01 nàm 2019 Cong ty dã phát hành 2.318 trài phiu có k' hn 10 nãm (REEB0ND2029) vài t6ng giá trj 2.318 ti VND (mnh giá 1 tç' dng/ trái phiu). Dày là Trái phiu không chuyn
i, không kern chü'ng quyn Va du'çxc bâo Iãnh thanh toán b&i Credit Guarantee and Investment Facility
(CGIF) — Mt qu tin thác cOa Ngân hang phát trin Châu A ("CGIF").
T6ng s tin thu duçic tü' dçn phát hành nay d sir dyng cho vic phát trign dtl an và các hoat clông mua bàn,
chuyn nhi.rcrng von.
Các trâi phiu nay thrc dm bào bng 38.365.168 cO phiu Cong ty CP ThOy Din Thác Ba và 32.000.000 c6
phiu Cong ty CP Thty Din Song Ba H.
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17. VON CHcJ SÔ'H&U
Tinh hlnh tang giàm ngun v6n chü s& hü'u
r9VT: VND
V6n gop

Thông du'v6n
c6phn

C6 phiê'u
ngân qu

Quc1utu'
phát triê'n

Lçri nhun sau
thuêchu'a phOn phöi

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

1.638.893.522.530
(558.091.666.800)
(2.639.765.501)

Nàm tru'&c
SôT'âunäm
Lç'i nhuntàngtrongk'
Chi trà c6 t&c
Phân ph61 qu9
Sir dung qu
S6cu6i ky

3.100.588.410.000

1.050.489.310.786

(83.026.660)

240.271.674.291

6.005.760.541.830

Nãm nay
S du nàm

3.100.588.410.000

1.050.489.310.786

(83.026.660)

240.271.674.291

6.005.760.541.830
1.627.917.121.983

(47.539.203.502)

(4.469.036.783)

(170.934.410)

Lcyi nhun tang trong k'
Tang (giàm ) khác (**)
Chi trà c6 tirc (*)
Phân ph61 qu
S6cu6i kj

(18.785.065.311)
(496.081.481.600)

3.100.588.410.000

1.050.489.310.786

(47.622.230.162)

(1.081.042.760)

(4.016.679.347)

234.721.594.748

7.114.794.437.555

(*) Theo Nghj Quyt cia Di Hôi Cd Dông s6 02/2020/DHOCO-NQ ngày 15 tháng 05 nãm 2020, cd dông cáa Cong ty îã thdng nhât thông
qua TJ trinh cia Hôi Ddng Quàn Tn ("HOOT") v k hoch chi trâ cd tirc bng tin cho các cd dông hin hCru cOa COng ty ti mCtc 16%
trên mnh giá cia cd phiu phd thông. Cong ty d chdt danh sách cd dông d chi trá cd t&c 16% nay, ttrclng clu'ang vài
496.081.481.600VND vào ngày 03 tháng 03 nàm 2020 và thy'c hin chi tr vào ngày 10 thãng 04 nam 2020.
(**) Theo quyt cTinh cia Hi Dông Quân Tr sd 22/2020/QO-HOQ.T-REE ngày 30 tháng 10 nam 2020, thông qua vic Cong ty mua lai
1.000.000 cd phiu lam cd phiu qu9 vài myc dIch tao nguôn cd phiu tht.r&ng cho can b quan I cp cao có thành tIch kinh doanh xuät
s5c trong các nm 2021, 2022 và 2023. Cong ty cia hoàn thành vic mua cd phiu qu vào ngày 30 tháng 12 nãm 2020.
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18.
18.1

DOANH THU
Doanh thu ban hang va cung câp djch vy
DVT: VND

T6ng doanh thu
Trong do:
Doanh thu co'din /qnh
Doanh thu b6t dtng san
Doanh thu hci thng din, nu'ác
Các khoàn giàm trü' doanh thu
Chiét kh6u thu'o'ng mqi
Doanh thu thuân

18.2

Quj IV nOm 2020

Quj IV nOm 2019

1.666.261.171.065

1.328.161.733.720

1.114.185.508.903
251.033.079.306
301.042.582.856
(413.511.136)
(413.511.136)

888.360.432.710
255.617.286.993
184.184.014.017
(3.332.834.845)
(3.332.834.845)

1.665.847.659.929

1.324.828.898.875

Doanh thu hot dng tài chInh
DVT: VND

Lãi tièn g&i
C6 tü'c Içi nhuân du'cc chia
Lãi tü' bàn, thanh I' càc khoán du tu'
Lãi chênh Ich tç' già h6i doài

19.

Quj IV nOm 2020

Quj? IV nOm 2019

42.212.914.576

51.129.582.948
2.500.297.066

Khàc

28.851.051.197
44.557.720
2.354.614.689
9.030.464

T6NG CONG

73.472.168.646

70.000.000.000
447.680.131
29.821.916
124.107.382.061

CHI PHI TAI CHiNH
DVT: VND

Chi phi Iãi vay
Lô chênh Ich t' già
Lô do bàn càc khoân d'âu tu'
Dir phông (hoàn nhâp) giâm giá c1u tu'

Qu IV nOm 2020

Qu IV nOm 2019

100.027.059.563

108.606.907.226
83.980.004

25.253.106.638
6.695.070
(9.680.398.018)
1.126.745.647

Chi phi tài chInh khàc
T6NG CONG

116.733.208.900
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(2.538.202.384)
4.148.656.133
110.301.340.979
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20.

THU NHAP VA CHI PHI KHAC
OW: VND

Thu nhâp khác
Thu thanh l'tàisàn
Thu bàn phè lieu, phat
Thu nhp khàc
Chi phi khác
Chithanh l''tàisàn
Chi phi khác
21.

Qu? IV nám 2020

Qu IV nâm 2019

12.098.671.287

1.302.317.546

1.322.942.608
4.643.528.550
6.132.200.129

13.151.100
1.289.166.446

3.794.595.423

1.241.185.394

1.611.698.203
2.182.897.220

1.241.185.394

THUE THU NHAP DOANH NGHIEP

21.1 Chi phIthuêTNDN

DVT: VND

Chi phI thug TNDN hin hành
Chi phI thug TNDN hon li
TONG CONG

Qu IVnám 2020

Qu IVnóm 2019

62.568.370.122
(3.032.198.681)

61.166.680.533
(17.027.433.660)

59.536.171.441

44.139.246.873

21.2 Thug TNDN hiên hành
Thug TNDN hn hành phái trà du'cic xác clinh dya trên thu nhp chju thug càa k' hin tai. Thu nhâp
chiu thug khàc vài thu nhp ducic báo cáo trong báo cáo kêt qua san xuât kinh doanh vi thu nhâp
chiu thug không bao gm các khoàn muc thu nhp chju thug hay chi phi du'oc khgu trü cho myc thch
tInh thug trong các nàm khác va cong không bao gm các khoân myc không phài chu thug hay không
dirqc khgu trr cho myc dIch tInh thug. Thug TNDN hin hành phài trà ca NhOm Cong ty thrqc tInh
theo thug suâ't dã ban hành dgn ngày kgt thüc k" k toán.
22.

NGHIEP vy

vOi cAC BEN LIEN QUAN

Các nghip vu vài các Cong ty có lien quan bao g6m tâ't cà các nghip vy duçc thy'c hin vài các cong
ty ma NhOm Cong ty cO mdi lien kgt thông qua quan h d'âu tu', nhân cTu tu' hoc thông qua mt nhà
du tir chung và do dO sè là thành viên cOa cüng mt Nhóm cong ty.
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CONG TY cO PHAN C3 DIN LJNH

B09-DN/HN

THUYET MINH BAO CÁO TAL CH!NH HOP NHAT (tip theo)
QuIV ngày3l thang 12 näm 2020

Các nghip vy chü yu vó'i các ben lien quan trong k' nhu' sau:
VND

Các ben lien quan

Mô'i quan h

Ni dung nghip vy

S6 tin

Cong Ty CP Nhit Din Phâ Lal

Cong ty lien kgt

Thu nhâp cô tCrc

Cong Ty CP BOO Nu'àc Thã DCrc

Cong ty lien kgt

Thu nhp c6 t(rc

46.948.120.000

Cong Ty CP Thiiy Din Blnh Din

Cong ty lien kt

Thu nhâp c6 tü'c

2.368.776.000

Cong Ty CP Thiiy Din Min Nam

Cong ty lien kgt

Thu nhâp c6 trc

Cong Ty CP Djac Ôc Sài Gbn

Cong ty lien kt

Thu nhp c6 tCrc

13.470.424.687

Cong ty C6 Phn Thüy Din Vinh Scm Song
Hinh

COng ty lien ket

Lãi trái phiu và lãi
cho vay

19.873.511.316

27.088.691.000

12.347.114.400

Vào ngày 31 tháng 12 nãm 2020, các khoàn phái thu và phài trâ các ben lien quan thrcmc thg hin nhix
sau

Pháithukhác:
VND

Các ben lien quan

Cong ty CP Thüy Din VI'nh Scmn — SOn
Hinh

M6i quan h

Cong ty lien kt

Ni dung nghip vy

56 tièn

Phài thu lãi trái phiuva
lãi vay

11. 178.423.646

Pháithuchovayngnhn:
VND

Các ben lien quan
COng ty c6 Phn ThCiy Din Vinh Scmn
Song Hinh

M6i quan h
COng ty lien kt
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Nti dung nghip vy

56 tièn

Cho vay

466.600.000.000

CONG TY CO PHAN CO DIN LINH

B09-DNIHN

THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH HOP NHAT (tip theo)
Qu'IV ngày3l tháng I2nãm 2020
23. BAOCAOBPHAN
Nhm phuc vy cong tác qun Iv', NhOm Cong ty thrçtc t chrc thea các thYn vj kinh doanh dt,ra trên
các san phm va dch vu và bao gm ba b phn báo cáo theo hoot dng nhu' sau:
Ca' din Ianh
Bâ't thng san
Ha thng din, nu'àc
Kê't qua hoot dng kinh doanh ciia các b phn thrcic quan I riêng bit nhm phyc vu cho vic ra
quyt djnh, phân b6 ngun Ii,rc và dánh giá thành tIch. Thành tIch cOa các b phn ducrc dánh giá
du'a trên kt qua Iãi I ma trên mt s6 khIa cnh, nh.r dirc trinh bay trong bang du'ài day, thrc do
Iu'ing khác vài kt qua hot dng kinh doanh trong báo cáo kt qua hot dng kinh doanh hqp nhgt.

3'

CONG TY CO PHAN CO DI1N LJNH

B09-DN/HN

THUYET MINH BAO CÁO TM CHINH HOP NI-JAT (tip theo)
Qu'1V ngày31 (hang 12 näin 2020

23.

BAO CÁO BO PHAN (tip theo)

DVT. VND
Kê't qua b phn Qu IV näm 2020 ket thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 nhu'sau:
Co' din Iqnh

Bô't th5ng san

Ha thng d'in, nu'ác

HQ'p nhâ't

Doanh thu
T6ng doanh thu cia b phân
Doanh thu giCra các b phn

T6NG CONG
Kêtquábôphçn
Lcyi nhuân sau thug ciia bô phân
LçYi nhun (Ii) sau thug không phân b6

Tang Iç'i nhuân sau thug
Trong do:
COng ty m
Lçii nhuân sau thuêcOa b phn
Lç'i nhun (/6) sau thuékhông phOn b6
L.i Ich c6dông khOng kiêm soOt

1.721.342.065.425
(607.570.067.658)

301.964.756.349
(922.173.493)

2.308.435.462.499

(34.095.561.419)

1.113.771.997.767

251.033.079.306

301.042.582.856

1.665.847.659.929

81.941.083.853

109.820.047.116

481.490.793.334

673.251.924.302

285.128.640.725

(9.014.642.779)

664.237.281.523

74.949.076.748

111,666,382,176

473.648.256.235

660.263.715.158

7.842.537.099

651.249.072.379
12.988.209.144

(9.014.642.779)
6.992.007.105

(1.846.335.060)

D J/7' VND

Tài sOn bO phn và n' b phn tqi ngày 30 thOng 12 nOm 2020 nhu' sau:
Co' din /qnh
Tài san ciia bc phân

(642.587.802.570)

2.756.103.124.513

B6t ctng sOn
3.462.148.899.388

Hq thng din, nu'O'c

Tài san không phân b6

17.391.948.901.221
3.144.467.425.922

lÔNG TAI SAN

20.536.416.327.143

Nçi ciia bô phn

2.422.365.411.865

1.179.492.455.715

11.173.696.877.320

Hctp nhâ't

2.251.591.724.572

Nç/ không phân b

5.853.449.592.152
2.470.344.850.649

TONG NQ

8.323.794.442.801
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DVT: VND

CONG TY CO PHAN CO DIN LNH

B09-DN/IIN

THUYET MINH BAO CÁO iAi CH!NH HOP NHAT (tip theo)
Qu IV ngày 31 tháng 12 närn 2020

23.

BAO CÁO BO PHAN (tip theo)

Kêt qua b phn Qu IVnãm 2019 kê't thüc ngày 31 thông 12 näm 2019 nhu'sau:
Cci dlçn Iqnh

B6t dç5ng san

Hq thng din, nu'&c

Hcrp nh6t

Doanh thu
T6ng doanh thu cia b phn
Doanh thu gira các b phân

TONG CONG
Kê'tquábç5phn
Li nhuân sau thug ccia bô phân
Lo'i nhuân sau thug không phân b6

T6ng Içri nhuân sau thug
Trong do:
Côngtymç
Lii nhuán sau thué' cOo bâ phn
Lcii nhucn (IO) sau thuê'không phOn b6
Lç.ri Ich cO'dông không kiê'm soát

974.251.811.825
(89.224.213.960)

284.432.005.989
(28.814.718.996)

184.291.638.017
(107.624.000)

1.442.975.455.831
(118.146.556.956)

885.027.597.865

255.617.286.993

184.184.014.017

1.324.828.898.875

54.617.735.472

166.164.404.866

276.442.259.968

497.224.400.306
(19.509.437.864)

477.714.962.442

54.617.353.098

382.374

140.945.028.069

25.219.376.797

273.479.688.226

2.962.571.742

Tài sOn b phn và nq b3 phn tqi ngày 30 thông 12 nOm 2019 nhu' sau

2.804.489.558.690

449.532.631.529
28.182.330.913

DVT: VND

Cci diên lqnh
Tài san cüa b phn

469.042.069.393
(19.509.437.864)

8â't thng sOn
3.293.606.194.508

Hq thng din. nu'ác
10.853.401.882.272

Hcip nh6t

Tài san không phân b6

16.951.497.635.470
2.671.267.160.246

T6NG TAI SAN

19.622.764.795.716

NI cCa bô phân

2.245.486.230.046

1.226.960.916.233

2.667.443.279.821

Nçi không phân b

6.139.890.426.100
2.381.205.830.150

TÔNG NY

8.521.096.256.250
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THUYET MINH BAO CÁO TA! CHIN}1 HQP NHAT (tip theo)
Qu IV ngay 31 tháng 12 nAm 2020

24.

CAc

so

iiu

TU'O'NG cYNG

tung ü'ng trong các báo cáo tài chInh ca k' tru'àc dã thxcic phân Ioai Ii cho phü hçip
Mt vài
vài hinh thirc trinh bay cia các báo cáo tài chInh k' nay.
s 6 lieu

25.

PHE DUYT PHAT HANH BAO CÁO TAI CHINH HQ NHAT
Các báo cáo tài chInh hçip nht vào ngày 31 tháng 12 nàm 2020 và Qu IV nàm 2020 kê't thiic cüng ngày
dã du'Q'c Ban T6ng Giám 06c Cong ty phê duyt d phát hành vào ngy.29...tháng 01 nám 2021.

1?

••Q cC'

Phm Th Uyên Phiictng
NgtxYi
lap

H Trn Diu Lynh
Kê' toán t rul&ng

Ngày 29 tháng 01 nàm 2021
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HuTI1hanh Hal
Tng Giám d6c

