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I.

BO1-DN

CONG TY CO PHAN CO DIN L1NH
BANG CAN DO! KE lOAN
ngày 30 thang 09 nárn 2019

Doii vi ilnh: VND
Ma
so

TAISAN

100

A. TA! SAN NGAN H3N

110

1. Tin và cdc khoán t:rong dwong tien

111
112

1. Tiên
2. Các khoàn ti.rong dLroiig tin

120
121
122
123

130
131
132
135
136

150
152
153

Thuyêt
.
n:nh
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II. Các khoán du Lw tài c/sIn!: ngân h9n
I. Chrng khoán kinh doanh
2. Dr phOn giãm giá dan tu ngan h?n
3. Dan tu nArn giü den ngày dáo han

9.1
9.1

III. Cdc khoân ph/li thu ngb: h:n
1.
2.
3.
4.

Phãi thu khách hang
Trãtrtràcchongtr&ibán
Phãi thu ye cho vay ngan hn
Các khoãn phãi thu khãc
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IV. Tài san ngimn hn k/sac
1. Thuê giá trj gia tAng duqc khâu tr
2. ThuêvàcãckhoãnphãithuNN

200
22(1
221
222
223
227
228
229

B. TA! SAN DAI HAN
1. Tài san cá djnh
1. Tàisãnc6djnhhituhInh
Nguyen giá
Giá tn hao mOn lüy ké
2. Tài san cô djnh vô hinh
Nguyen giá
Giá tn hao mOn lüy kê

230

II. Btt dông san dâu Lw

6

7

. •
So cuoz ky

So dan iiwii

3.119.606.973.371

1.442.727.101.374

868.689.789.046

1.046.292.674.491

274.189.789.046
594.500.000.000

258.834.233.542
787.458.440.949

1.43 7.411.621.500

74.170.543.131

59.75 1.236.919
(6.339.615.419)
1.384.000.000.000

67.611.361.848
(11.120.818.717)
17.680.000.000

813.455.903.714

320.995.707.206

20.475.258.429
42.159.692.003
69.231.805.480
681.589.147.802

5.042.856.780
45.468.709.532
270.484.140.894

49.659.111

1.268.1 76.546

49.659.111

1.268.176.546
-

9.077.615.761.320

8.641.927.986.960

12.098.597.258

13.220.246.3 76

4.242.361.851
21.630.229.480
(17.387.867.629)
7.856.235.407
15.135.432.540
(7.279.197.133)

5.122.510.167
21.585.929.480
(16.463.419.313)
8.097.736.209
15.135.432.540
(7.037.696.331)

788.167.456.128

454.6 72.948.613

231
232

1. Nguyen giá
2. Giá tn hao mOn lOy k

1.363.248.894.103
(575.081.437.975)

999.065.511.222
(544.392.562.609)

240

III. Ta! S/I,: do dung dài han

5.353.718.684

126.298.991.091

5.353.718.684

126.298.991.091

242

250
251
252
253
254
255

260
261
262
270

1.

Clii phI xây dijngco'bàn didang

IV. Dtu ii tài chlnh dài han
1. Dâu tu vào cong ty con
2. Dâu ti.r vao cOng ty lien doanh
lien ket
3. DAu ttr gop von vào don vj khác
4. Dr phOng dAu ti.r tài chinh dài han
5. DAu ti.r nAm gi den ngày dáo han

IV. Tài s/lu dài ban khác
1. Chi phItrãtrtró'cdài han
2. Tài san thuê thu nhp hoAn lai
TONG CONG TA! SAN

8.247.100.071.862

8.027.651.444.169

9.2

2.637.614.740.818

2.631.014.740.818

9.3

4.885.200.384.543

4.627.728.584.526

9.4
9.4

701.533.143.058
(7.248.196.557)
30.000.000.000

771.781.412.083
(32.873.293.258)
30.000.000.000

24.895.917.388

20.084.356.711

23.471.136.507
1.424.780.881

13.965.344.729
6.119.011 .982

12.197.222.734.691

10.084.655.088.334

CONG TY cO PHAN CO DIN LJNH

BO1-DN

BANG CAN DOI KETOAN
ngày 30 tháng 09 nàm 2019

Don vj tinh: VND
NGUON VON

so

300
310
311
3 12
313
314

315
318
319
320
322

330
337
338

I. N ngn Iin
1. Phâi trã ngtr&i ban ngan han
2. Nguôi mua trã tién tnró'c
3. ThuêvàcáckhoãnpháinpNN
4. Phâitràngi.rô11aodng
5. Chi phi phài trá ngãn han
6. Doanh thu chua thuc hiên
7. Phài trá ngân hn khác
8. VayvànqthuêtàichInh
9. Qu khen thtrôig phüc Iqi

10
11
12
13.1

II. Nidài han
1. Phãi trã dài han khác
2. Vay và nçi thuê tài chinh dãi h?n

421b
440

TONG CQNG NGUON VON

412
415
418
421
421a

Sd

mznh

A. NQ PHA! TRA

B. VON CHU sO HUU
I. V6n chü th Mu
1. Von dâu ttr cüa chü shu
- c6 phiu phô thông có quyên biêu
quyêt
2. Thngdtrvon cô phân
3. C6 phiêu qu5
4. Qu5' dâu tLr phát triên
5. Lqi nhuân sau thu chtra phân ph61
- LNSTchuaphânph6i IüykEctn
cui kS' trtrâc
- LNSTchuaphânph6i k'này

400
410
411
41 Ia

T/neyt

Th

Pham Tlij Ngoc Trang
Ngx?ri lap
Ngày 29 thang 10 nãrn 2019

Ho IrAn Diu Lynh
Ké loan Truông

13.2
14

.

ddu nám

3.977.261.384.501

2.099.328.255.970

300.812.621.961

640.284.411.368

22.612.140.711
1 .447.626.644
16.477.916.552
48.396.106.882
2.194.552.180
54.403.442.624
154.802.142.859
478.693.509

6.040.719.305
1.762.609.795
16.520.354.305
1.497.730.000
38.085.114.353
266.500.000
66.173.868.921
509.458.821.180
478.693.509

3.6 76.448.762.540
149.708.212.629
3.526.740.549.911

1.459.043.844.602

8.219.961.350.190
8.219.961.350.190
3.100.588.410.000

7.985.326.832.364
7.985.326.832.364
3.100.588.410.000

3.100.588.410.000
1.050.233.348.786
(83.026.660)
200.979.473.252
3.868.243.144.812

3.100.588.410.000
1.050.233.348.786
(83.026.660)
200.979.473.252
3.633.608.626.986

3.075.516.960.186
792.726.184.626

2.172.523.466.624
1.461.085.160.362

12.197.222.734.691

10.084.655.088.334

130.427.416.036
1.328.616.428.566

CONG TY CO PHAN Cø DIN LiNH

B02-DN

BAO CÁO KET QUA HOiST EXNG KINH DOANH
Qu Ill kt thCic ngày 30 tháng 09 nãm 2019

Ma
So
01
10
11
20
21
22
23
25
30
31
32
40
50
51
52
60

Diln g
1. Doanh thu ban hang vã cung cp djch vu
3. Doanh thu thuãn v ban hang Va cung cp dch vy
4. Giá vn hang ban và dch vu cung cp
5. Lçi nh4n gp v ban hang va cung cp dicli vu
6. Doanh thu hoat dng tãi chInh
7. Chi phi tài chInh
Trongdó: Chi phi lâí vay
8. Chi phi quãn 1doan1i nghip
9. Lçi nhuti t1iuân tIr hot dng kinh doanh
10. Thu nhâp khác
II. Chi phI khác
12. L1i iihuãn kliác
13. Tong Iç'i nhuãn k toán trtróc thud
14. Chi phI thuê TNDN Iiin hành
15. Clii phi thuêTNDN hoãn lai
16. Lçi nhuii sau tIiu TNDN

Thuydz
minh
15
15.1
18

Quy III
Na,,, nay
148.102.719.733
148.102.719.733
(45.860.920.177)
102.241.799.556
185.130.721.521
(62.103.722.312)
(85.022.299.456)
(16.432.198.211)
208.836.600.554
2.113.711.847
2.113.711.847
210.950.312.401
(15.698.982.600)
195.251.329.801

15.2
16
18
17
17

Ná,z lrithc
141.401.743.062

141.401.743.062
(38.070.321.936)
103.331.421.126
169.308.884.227
(104.435.343.727)
(36.540.566.738)
(15.209.668.467)
152.995.293.159
358.593.230
358.593.230
153.353.886.389
153.353.886.389

tn

——

Don vi (1,,!,: VND
Lüy k ifr &zi nánz ddn cudi quj nay
Nám nay
Nan, irwàc
433.853.648.688
411.012.449.301
433.853.648.688
411.012.449.301
(116.927.872.846)
(122.968.620.295)
294.084.576.455
310.885.028.393
787.821.315.229
846.809.070.822
(62.036.132.016)
(216.645.352.842)
(111.818.780.046)
(240.543.911.786)
(41.085.025.584)
(39.307.257.370)
1.037.772.489.677
842.753.733.410
6.581.613.785
3.967.689.073
(763.585.222)
6.581.613.785
3.204.103.851
1.040.976.593.528
849.335.347.195
(46.302.384.701)
(51.914.931.468)
(4.694.231.101)
(622.640.323)
994.051.568.504
792.726.184.626

c0,N0 TV
CO PHAN
ct I

V/Vt
Phain Thj Ngoc Trang
Ngtr&i Ip

.uyéuiJ i Mai Thanh

IltS Trãn Diu Lynh
K loan Truàng

iThin Dôc

Ngày 29 (hang 10 uarn 2019
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CONG TY CO PHAN C DIN LiNH

B03-DN
BAO CÁO LUU CHUYEN lIEN i
Qu 111 kt thic ngày 30 tháng 09 näm 2019
Giãi trinh nguyen nhân bin dng lqi nhuãn sau thuê TNDN Quy III näm 2019:

T6ng Iqi nhun sau thus Quy Ill nãm 2019 dt 195 t' dng, tang 42 t' dng tuang ng tang 27%
so vài cIng k' nãrn 2018 chti yu là do:
Trong Qu' III narn 2019 cong ty thirc hin hoàn nhp di1r phOng dAu tix 23 t' ding trong khi cüng
kS' nArn trtróc cong ty phãi ghi nhtn chi phi cho vic Ip dr phOng dAu tir là 66 t' dng, ãnh htràng den
chCnli lch li nhun qu' III nArn 2019 so vài cüng kS' 89 t$' ding. Tuy nhiên, chi phI lAi vay, trái phiEu
phát sinh trong qu tang 48 t dng so vài cüng kS' do chü trtrang tang sr diing dOn by vn cüa cong ty
cho kE hooch tang trtrâng trong các lTnh vrc hoat dng chInh cüa cong ty.
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CONG TY CO PHAN Co. DIN LNH
B03-DN
BAO CÁO LUD C1-IUYEN lIEN Te
Qu 111 kt thüc ngày 30 thang 09 nAm 2019
Doii vj tfnh: VND
Ma

sd
1.
01

Thuyët
minh

CHI TIEU

71, ngay 01/01/2019
den ngày30/09/2019

lit ngày 01/01/20)8
dênngày30/09/2018

LUU CHUYEN TIEN TU HOAT DQNG
KINH DOANH

849.335.347.195

Loi nhuân triroc thud

1.040.976.593.528

Diêu chinh cho các khoán:

02
03
04
05
06
08
09
11
12
13
14
15
20

21
23
24
25
26
27
30

33
34
36
40
50
60
61
70

Khâu haoTSCD va bat dng san dâu tu
Các khoán trIch Ip dr phóng
(LAi) lô tü chênh Ich t' giá chua thrc hiên
(Lai) 1otrhoatdngdautis
Chi phi Iãi vay và phân bô trái phiêu
Lçi nhun tir ho3t dng kinh doanh truó'c
thay dôi v6n Iuu dng
(Tang) giâm các khoãn phâi thu
(Tang) giãm các khoãn phái tra
(Tang) giãm chi phi tràtrLrâc
(Tang) giãm chüng khoán kinh doanh
lien lãi vaydatrã
Thué TNDN dA nôp
Luu chuyn tin thuãn tir hoat dng
kinh doanh
IL LUU CHUYEN TIEN 1U HOAT DQNG
DAU TU
Tin chi mua s&m tài san c dinh
Tiên chi cho vay
Tién thu hôi cho vay
Tiên chi du tix vào các don vj khac
Tiên thu hôi dâu tu vào các don vi khác
lien lAi và Co thc dã nhân
Liru chuyn tin thun sfr dung ao
ho31 dçng dau ttr
lien vay ngän vâ dài han nhn duc
lien chi trã nqvay
Co t(rc, Içxi nhuãn dA trà cho chü so hthi
Lu'u chuyên tin thun tir hoot dng tài chmnh
Liru chuyên tiên thuân trong k'
Tiên và tLrong duong tiên du k'
Anh hffing cia thay di t giá hoi doái
Tiên và ttrong throng tin cu61 ky

Pham Thj NgQc Trang
NgLrôl Ip
Ngày 29 thang 10 nAm 2019

H Trn Diu Lynh
K loan TrtiOng

5

6.7.8

16

31.854.824.484
(30.406.299.999)
(61.414.682)
(786.152.470.373)
240.543.911.786

(96.343.108)
(844.851.433.965)
113.402.780.046

305.113.898.411
(4 19.536.493.753)
22.016.433.278
1.328.520.743
7.860.124.929
(237.323.839.508)
(52.013.567.693)

287.256.325.559
(24.436.670.634)
(31.872.753.284)
1.104.487.296
(22.126.904.870)
(128.945.504.636)
(40.506.533.052)

(372.554.923.593)

40.472.446.379

(243.282.410.474)
(2.684.694.363.524)
1.249.142.558.044
(233.554.411.024)
125.221.418.353
694.029.009.497

(34.020.564.004)
(50.000.000.000)
200.244.444.444
(326.168.927.586)
72.488.041.249
796.734.910.864

(1.093.138.199.128)

659.277.904.967

2.279.702.871.930
(439.978.821.178)
(551.720.731.730)

180.010.000.000
(443.754.075.499)
(490.743.124.080)

1.288.003.319.022
(177.689.803.699)
1.046.292.674.491
86.918.254
868.689.789.046

(754.487.199.579)
(54.736.848.233)
801.998.697.563
202.181.024
747.464.030.354

Mai Thanh
Tong Giám DOe

31.161.256.339
(53.336.527.28 1)

CONG TY CO PHAN Co. D1N LNH
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHfNH
Qu UI kt thcic ngày 30 tháng 09 nàrn 2019

THÔNG TIN DOANH NGHIP
Cong ty C6 PhAn C Din Lnh ("Cong ty") là mct cong ty c phAn ducic thành 1p t?i Vit
Narn theo Giây Chng nhn Dangk Kinh doanh so 1506/GP-UB ngày 25 thãng 12 näm 1993
do Uy ban Nhân dan Thành phô HO ChI Minh cap va theo giây chtrng nhn dang k kinh doanh
so 0300741143 do S& K hoch va Dau ti.r Thành phô Ho chI Minh cap duqc diêu chinh mói
nhât vao ngày 03 tháng 6 nAm 2016. Cong ty da &rçic nim yet tai Sâ Giao djch Chüngkhoán
Thành phô Ho ChI Minh theo Giây phép so 01/GPPH ngày 2 thang 6 nãm 2000 do Uy ban
Chrng khoan Nba rnrâc cap.
Hot clông chInh cUa cOng ty là djch viii co din cOng trinh (M&E), san xut và 1p dt các h
thông diêu bOa không kliI, thiêt bj may tInh, thiêt bj viên thông và dO din gia ding, sà hüu và
cho thué cao oc van phông; lAp dt h thông cap, thoát inràc; khai thác xcr 1 và cung cap ntràc;
san xuât din; tu van, dâu giá bat dOng san và dâu ttr chiên krc ngânh co sà h tang.
Tri,i s& chInh cüa Cong ty dt tai 364 thr&ng Cong HOa, PlwOng 13, Qun Tan BInh, Thành Ph6
Ho ChI Minh.
2.

CO S€1TRuINH BAY

2.1

Chum, ii:rc và Cue d(3 kC loan áp ding
Báo cáo tài chinh riéng cüa Cong ty duqc trInh bay bang dng Vit Nam ("VND") phü hqp vói
H thông Ké toán va Chuân mi,rc K toán Vit Narn ("CMKTVN") do BO Tài chInh ban hành
theo:
•
•
•
•
•

Quyt djnh s6 149/2001/QD-BTC ngày 31 thang 12 nArn 2001 v vic ban hành bn
Chuân mxc K toán Vit Nam (Dcit 1);
Quyêt djnh s 165/2002/QD-BTC ngày 31 tháng 12 nAm 2002 v vic ban hành sáu
Chuân mt.rc K toán Vi& Nam (Dcit 2);
Quyêt djnh s 234/2003/QD-BTC ngày 30 tháng 12 nAm 2003 v vic ban hành sáu
Chuân mt.rc Kê toán Vit Nam (Dot 3);
Quyêt djnh sO 12/2005/QD-BTC ngày 15 tháng 2 nAm 2005 v viéc ban hanh sáu
Chuãn mi.rc K toán Vit Nam (Dqt 4); và
Quyet dinh so 100/2005/QD-BTC ngày 28 thang 12 nArn 2005 v vic ban h'uih bn
Chuân muc K toán Vit Nam (Dcit 5).

Cp nhât theo Thông Ttr s 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 cüa B Tài ChInh htróng dn
Chê d Ké toán Doanh nghip.
2.2

Hmnh thfrc sJ kltoán áp dung
HInh thCrc s kE toán &rçrc ap ding droc cüa Cong tv là chng tr ghi s&

2.3

Niên d ki loan
Niôn d kO toán cüa Cong ty bat dau tr ngày I tháng I den ngày 31 thang 12 hang nArn.

2.4

Don vj lin l sñ' dyng Irong ki loan
Báo cáo tài chInh riêng dtrçic 1p bang dan vj tin t sü ding trong kê toán cüa Cong ty là VND.
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CONG TY CO PHANCOD1N LNH
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH
Qu 111 k& thüc ngày 30 tháng 09 närn 2019

3.

TOM TAT CAC CHiNH SACH KE TOAN CHU YEU

3.1

Tin và các khoàn !w091g dwong ithi
Tin và cac khoãn ttwng throng tin bao g6m tin mt t?i qu, tin gCri ngân hang, các khoàn
dãu tu ngAn han, có thai gian dao han gôc It han 3 tháng, Co tInh thanh khoãn cao, cO khâ näng
chuyên doi dê dàng thành các luçxng tiên xác djnh và không cO nhiéu rüi ro trong chuyên dôi
thành tiên.

3.2

Các khoãn phái thu
Các khoán phãi thu dtrc trInh bay trén báo cáo tài chInh ring theo giá tn ghi so các khoán phãi
thu ttr khách hang và phài thu khác cüng vài dir phong dtrcrc lap cho cãc khoãn phãi thu khó dOi.
Dir phông nq phài thu khO dôi the hién phAn giá trj dr kin bi t6n thAt do các khoãn phãi thu ma
Cong ty dir kiên khong cO khã näng thu hOi vào ngày kêt thác kS' ké toán.

3.3

Tài san có djnh hüu hInh
Tài san c6 djnh huu hInh dirçrc th hién theo nguyen giá trir di giá trj hao mOn lüy k&
Nguyen giá tài san c 6 djnh hiru hInh bao gm giá mua va nhng chi phi có lien quan trirc tip
den vic dtra tài san vào hoat dcng nhtr dr kiên. Các chi phi mua sam, nâng cap và dôi mài tài
san cô djnh dtrqc ghi tang nguyen giá cüa tài san và chi phi bão tn, scra chia dtrqc tinh vào két
qua hoat dng kinh doanh.
Khi tài san thrçic bàn hay thanh 1', cac khoán läi hoc l phát sinh do thanh l' tãi san (là phãn
chénh Ich giia tiên thu thuAn tir vic ban tài san vài giá trj cOn li cüa tài san) &rqc hach toán
vào báo cáo ket qua hoat dng kinh doanh.

3.4

Tài san c djn/i vô kink
Tài san c6 djnh vo hInh dtrçxc ghi nhân theo nguyen giá tru di giá trj hao mOn lüy k.
Nguyen giá tài san c6 djnh vô hinh bao gm giá mua và nh&ng chi phi cO lien quan trrc tip dn
vic dtra tài san vào sir ding nhtr dir kiên.
Klii tài san c6 djnh vo hInh dtrcrc bàn hay thanh Is', các khoãn lâi hoc l phát sinh do thanh l'
tài san (là phân chênh lch gia tiên thu thuân tr vic bàn tài san vài giá tn cOn lai cüa tài san)
duçrc hach toán vào két qua hoat dng kinh doanh.
Quydn sit dung dt
Quyn sCr ding dAt dixqc phân bc trong sut th&i gian cOn lai cüa quyn sir diving dAt (36 nãm và
3 thang) tInh tr tháng 08 näm 2007.

3.5

Khau hao Va hay in/rn
Klfiu hao tài san cô dinh hitu hInh và hao mOn tài san vO hInh duc tnIch theo phtrang pháp
LIjii Iiao &r&ng thAng trong thai gian hitu dvng trâc tinh cüa các tài san nhtr sau:
Nhà cra và vt kiên trüc
Phtrcrng tin 4n tãi
Thiêt bj van phOng
Phãn mm vi tInh

5 - 50 nAm
6 näm
3 nãm
3 nãm
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CONG TY cO PHAN C DIN LAANH
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3.6

Bh d3ng san 111u 1w
Bt dng san dAu ttr bao g6m nha cra hoc mt phn nhà ccra hoc cã hai và c sâ ha tAng dLrqc
dau tu nhãrn mtic dIch thu tién cho thuê hoc tang gia trj hoc Ca hai hn là phiic vii cho mic
dIch san xuât hoc cung cap hang hóa, djch vi; nhäm mvc dIch hành chinh hoc kinh doanh
trong qua trinh hoat dng kinh doanh binh thiing. Bat dng san dâu ttr duqc ghi nhn theo
nguyen giá trr di giá tn hao mOn luy kê. Nguyen giá bao gôm chi phi phát sinh tric tiêp lien
quan den vic rnua hoc xay dmg bat dong san.
KhAu hao bat dng san dâu ttr &rçc trIch theo phtrong pháp khâu hao thrOng thang trong suOt
thOi gian hiiu ding tróc tInh cüa bat dng san nhtr sau:
5 - 50 nãm
5 - 10 näni
3-6 näm
2 närn

Nhà eCra và vat kiAn trcic
May moe, thi& bj phij trq
Thiêt bj van phOng
Bat dng san dAu ttr khác

3.7

ChiphIdivay
Chi phi di vay bao g6m läi tiAn vay và các chi phi khác phát sinh lien quan dn vic di vay cüa
Cong ty.
Chi phI di vay lien quan tnrc tip dn vic xây di,rng hoc san xuAt bAt k' tài san dii tiêu chuãn
di.rqc von hóa trong k5' can thi& dê hoãn tat và dua tãi san vào hoat dng theo dung mc dIch dr
kiên. Chi phi di vay khác duc ghi nhn vao két qua hoat dng kinh doanh.

3.8 Cáckhodndiutw
Ddu tw vao các cong ty con
Các khoán dAu ttr vào các cOng ty con ma trong do Cong ty nAm quyn kim soát dtrqc trInh
bay theo phi.rng pháp giá gOc.
Các khoãn phân phOi li nhun ma Cong ty nhn thrçc tr sO lqi nhun lüy ke cüa các cong ty
con san ngày Cong ty nãm quyên kiêm soát drqc ghi vao báo cáo két qua hoat dng kinh doanh
riêng cüa COng ty. Các khoãn phân phôi khác dtrcyc xem nhtr phân thu hôi cüa các khoán dâu ttr
và duc trü vâo giá trj dAu ttr.
Ddu 1w vào cOng ty lien ki
Các khoán dAu tu vào cong ty lien kt ma trong do Cong ly có ãnh hsOng dáng kê dtrçc trInh
bay theo phi.rong pháp giá gOc.
Các khoãn phân ph61 Iqi nhun tr S6 lçii nhuen thuAn lüy k6 cüa các cOng ty lien kt sau ngày
Cong ty có ãnh lnràng dáng ké thrqc phân bô vào báo cáo két qua hoat dng kinh doanh niêng
cüa Cong ty. Các khoàn phân phôi khác dLrqc xem nhx phân thu hOi cüa các khoãn dâu ttr Va
&rçrc trir vào giá trj dâu tLr.

Dáu 1w chüng khoán và các khoàn &u 1w khác
Các khoán dAu ttr ch(rng khoán vâ cac khoán dAu tu khác thrçc ghi nhân theo giá mua thc tA.

DwphOng giám giá in cOc khoOn ddu tw chzng khoán và các khoán ddu 1w khác
Du phOng ducie 1p cho vic giãrn giá tn cüa các khoãn dAu ttr vào ngày kAt thác kS' kA toán näm
theo huo'ng dan cüa Thông ttr so 228/2009/TT-BTC do BO Tài ChInh ban hành ngày 7 thang 12
nãin 2009 Va thông ttr sO 89/20 13/TT-BTC do BO Tài ChInh ban hành ngày 28 thang 6 näm
2013. Tang hoc giãm so dtr tài khoân dir phOng duqc hch toán vào chi phi tài chinh trén báo
cáo ket qua hoat dng kinh doanh riêng.
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Dáu 1w nim den ngày dáo hçzn

Các khoãn dau ur nArn gi den ngày dao hn ghi nhn theo giá gôc. Sati khi nhn ban dãu, các
khoàn dAu ttr nay duc ghi nhn theo giá tn có the thu h61. Các khoán suy giãrn giá trj cüa
khoàn dAu tLr nu phát sinh &rçic hch toán vào chi phi tài chInh trong báo cáo két qua ho?t
dng kinh doanh riêng Va dircic giãm trà trtic tiép gia trj dAu tu.
3.9

Các k/ivan phái Ira và chi phI inch intthc
Các khoãn phãi trã và chi phi trich trtrâc dixqc ghi nhn cho s tin phài trà trong thong Iai lien
quan den hang hóa và djch vii dã nhn dixqc khOng phii thuc vào vic Cong ty da nhn dirc
hOa dan cüa nhã cung cap hay chtra.

3.10 Các nghip vy b#ng ngoii t
Các nghip vii phát sinh bang các dan vl tin t khác vâi dan vj tin t str dung trong nghip vi
ké toán cüa Cong ty (VND) duçic hch toán theo t' giá giao djch vào ngày phát sinh nghip vii.
Các khoàn chenh lch t' giá thc té phát sinh trong k' và chénh lch do dánh giá l?i sO di.r tiên
tê cO gôc ngo1i t cuói kS' dtrçxc hach toán vao kêt qua ho?t dng kinh doanh riêng.
3.11

CEi

quj

C6 phiu qu, côn ci v6n chü s hüu disc cong ty mua Iai, trmnh bay trên phn ngu6n v6n nhtr
rnt khoãn giárn von chü sâ hu, bang vài chi phi rnua lai. COng ty không ghi nhn các khoán
li (Iô) khi mua, ban, phát hành hoc buy các cong cIi von chü sâ lithi ccia rnInh.
3.12

I'li (in ('liii! I(ii 1,/ill ii

Lçri nhun thuAn sau thud thu nhp doanh nghip co th &rçyc chia cho các c dOngsau khi duc
dai hi d6ng co dông phê duyt va sau khi cia trich Ip cac qu$ dir phOng theo Diêu i Cong ty
và các quy djnh cüa pháp lust Vit Nam.

COng ty trIch lop các qu5 dLr phOng sau tr lai nhuOn thuan sau thuê thu nhOp doanh nghip cüa
Cong ty theo d nghj cUa Hi dng quãn tr và dtrçic các c6 dOng phé duyt ti di hi dng c
dong thir&ng nién.
Qu9 k/zen th:thng vâ phác 4i1
Qu nay dtrqc trIch lOp nham khen thung và khuyn khIch vOt cht, dem li lqi Ich chung va
nâng cao phác Içi cho cong nhân viOn va dirqc trinh bay nhLr mt khoãn phãi trã trén bang can
dôi kê toán riOng.

3.13

Nguyen i/ic ghi nhn doank thu
Doanh thu dtrc ghi nhn khi Cong ty cO khã nAng nhn dtrcrc cac li ich kinh t có th xác djnh
dtrqc rnt each chAc chän. Doanh thu dtrqc do hrng bang giá thj tru&ng cüa các khoãn phâi tlni,
ba1 trr các khoãn chit khâu thhang mgi, giãrn giá hang ban va hang ban bj trã li. Các diêu
kiii ghi nhOn ci the sau day cOng phãi duqc dáp ing tri.râc khi ghi nhOn doanh thu:
Doanh thu cung cdp djch vi

Doanh thu thrcrc ghi nhOn khi djch vii dtrc cung cp.
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Doanh thu tir hp dong cung cap và lap di thiêt bj

Khi kt qua thrc hin hqp ding cung cAp lAp dt có the &rcic tràc tInh rnt cách dáng tin cy thi
doanh thu va chi phi lien quan dn hqp dông dixcic ghi nhn tucmg Crng vài phân cong vic da
hoàn thành duqc khách hang xãc nhân vao ngày kt thcic k' ké toán.
Cãc khoãn tang giãrn khM lurng khi thrc hin hqp d6n, các khoàn thu bi thtrng và các
khoân thu khác chi &rqc tInh vao doanh thu khi da dtrqc thong nhât väi khách hang.
Khi k& qua thrc hin hqp d6ng cung cAp lAp dt không th di.rqc trâc tInh mOt cách dáng tin
cay, thI doanh thu chi dLrqc ghi nhn tirang duang vâi chi phi cüa hqp dông dã phát sinh ma
vic thu hôi là ttrang dôi chäc chän. Chi phi cüa hcip ding chi duçc ghi nhãn là chi phi trong kS'
khicácchi phinàydaphátsinh.

Doanh thu lit hoçzt d(5ng cho thuê van phông
Doanh thu tir hoat ctng cho thue van phOng &rcic ghi nhn theo phung pháp dtx&ng thang
trong suôt th&i han cho thué theo quy djnh cüa hqp ding thuê.

Tkn Mi
Doanh thu duqc ghi nhn khi tin lAi phát sinh trén c sâ dn tich (co tInh dn lcri trc ma tài san
dem Iai) trr khi khâ nang thu hOi tiên lãi không chAc chãn.

Thu nháp lit hoat d(5ng ddu lit
Thu nhãp ttr hoat dng dAu ttr dirqc ghi nhn khi các nil ro trong y&i và các quyén sà hthi
khoàn dâu tu dâ dtrcc chuyên sang ngLrii mua.

Cciith
Thu nMp duc ghi nhn khi quyn nhn c6 tirc cüa Cong ty dupe cong h,

Co phiêu thztO-ng hay CO iitc Ira bang cphi1u
Khongco khoãn thu nhp não ducic ghi nhân khi quyn dLrçIc nhân ci phiu thuâng hay c6 t(rc
bang cô phiêu dtrc cong bô. Tuy nhiên, sO krqng c6 phiêu thuâng hay cô tCrc bang cô phiêu
nhân duc s dtrcrc cong b trên thuyêt minh báo cáo tài chink
3.14

Thue

Thul thu nhdp hin hành
Tài san thud thu nhpvà thud thu nhp phãi np cho k' hin hành và các k' trtràc dtrqc xác
djnh bang giá trj dr kiên phái nOp cho c quan thu& dra trén cac müc thuê suãt và các lust thuê
CO hiu lrc den ngày kêt thiic kS' ké toán.

Thus TNDN hoãn 4ii
Thu thu nhp hoAn li dtrcic xac djnh cho các khoãn chênh lch tarn th&i t?i ngàykt thüc kS'
ke toán giita ca sà tInh thuê thu nhap cüa các tài san va nq phãi trã Va giá trj ghi sO cüa chtThg
cho muc dich báo cáo tài chInh.
Tài san thus thu nhp hoän 'ai cAn duc ghi nhn cho tAt ca các chénh lch tam thi &rçc khãu
trr,giá trl &rqc khâu trr chuyen sang các kS' sau cüa các khoàn I tInh thué và các khoãn tru dãi
thuê chLra sCr ding, khi chäc chan trong ttrang lai së cO lçi nhuãn tInh thuê dé sCr ding chênh
lch tarn thxi dirqc khâu tth các khoàn lô tInh thuê và các uu dãi thuê chi.ra sCr dvng, ngoai trr:
Tài san thus hoAn li phát sinh tr ghi nhãn ban dAu cüa mt tài san hoc nq phãi trã tir rnt
giao djch ma giao djch nay khong có ành htrang dn lçi nhun kê toán hoc Iqi nhun tmnh
thuê thu nhp (hoc lô tInh thuê) tai th&i diem phát sinh giao djch.
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• Dôi vâi các chénh lch tarn th&i dLrçYc khâu tth phát sinh tr các khoàn dâu tui vào cOng ty
con, cong ty lien kt và các khoán von gop lien doanh, tài san thuê thu nhâp hoAn Iai khi
chAc chän là chênh Ich tarn thOri se duçic hoàn nhp trong urcmg lai có the dLr doán drqc Va
có lqi nhun chju thuE sü ding dtrqc khoãn chénh lch tarn thO do.
Giá trj ghi s ciia tài san thuê thu nhâp doanh nghip hoAn 'ai durçic xern xét lai vào ngây kêt
thiic kS' k toán va dtrçic ghi giãm den müc bào dam chãc chän có dii lqi nhuãn tinh thuê cho
phép lqi Ich ciia mt phAn hoc toàn bO tài san thué thu nhp hoAn lai ducic sCr dung. Các tài san
thuê thu nhp doanh nghip hoAn Iai chira ghi nhn truâc day dtrçcc xern xét Iai vào ngày két
thiic kS' ké toan va dtrc ghi nhn khi chäc chAn cO dii li nhun tInh thué d co the sir dvng các
tài san thuê thu nhp hoân Iai chLra ghi nhn nay.
Tài san thud thu nhp hoAn Iai va thu thu nhp hoän Iai phái trã dtrc xác djnh theo thus suAt
dr tInh s áp thing cho kS' tài san dirqc thu hôi hay n phãi trã dtrqc thanh toán, dra trén các
mrc thuê suât va Iuãt thud cO hiêu krc vào ngày k& thiic kS' ké toán.
Thu thu nlip hoãn Iai dircrc ghi nhn vao báo cáo két qua hoat dng kinh doanh ngoi tth
trLr?mg hqp thué thu nhãp phát sinh lien quan den rnt khoãn mvc &rcic ghi thang vào von cliii
sr h0u, trong tru&ng hçirp nay, thué thu nhãp hoân Iai ciing duc gui nhn trrc tiêp vào von chii
sâ hthi.
Cong ty chi bii tnt các tài san thu thu nhp hoAn li và thu thu nhp hoãn Iai phãi trà khi các
don vj np thuê cO quyén hqp pháp duqc bii trr gia tài san thué thu nMp hin hành v6i thuê
thu nhãp hin hành phài np và các tài san thu thu nhp hoãn lai và thuê thu nhp hoãn 1i phái
trá lien quan den thuê thu nhp doanh nghip ciia ciing rnt don vj np thuê và duqc quàn l bài
ciing rnOt co quan thus và don vj np thuê dir djnh thanh toán thuC thu nhp hin hành phài trã
và tài san thuê thu nhp hin hành tren co sâ thuãn.

3.15 C'ác ben lien quan
Các ben duqc coi là ben lien quan ciia Cong ty nêu mt ben cO khã nang, trrc tiêp hoc gián
tiep kiéin soát ben kia hoc gay ành htrng dáng k tâi ben kia trong vic ra các quyêt djnh tài
chinh va hot dng, hoc khi Cong ty và ben kia ciing chju sr kiém soát chung hoc ãnh hurâng
dáng ke chung. Các ben lien quan cO the là các Cong ty hoc các cá nhân, bao gôrn các thành
vien gia dinh than cn ciia các cá nhân di.rqc coi là lien quan.
4. TIEN vA CAC KHOAN TIXONG DUaNG TIEN
Don vj iInh: VND
Scf cui /çi>

Tin int
lien gi1i ngân hang
Các khoàn tuong throng tin

94.372.042
274.095.417.004
594.500.000.000
868.689.789.046

TONG CQNG
5. CAC KIIOAN PHA! mu KI1AC

S ddu nOin

95.901.349
258.738.332.193
787.458.440.949
1.046.292.674.491
Don vi tfnh: VND

Sdcudikj>
Phài thu lAi tin g1r1
Co tirc phãi thu
lain Crngdâutudijan
K qu thrc hin dir an
Phãi thu các ben lien quan (Thuyêt minh so 19)
Phãi thu khác
TONG CONG

II

63.270.538.356
18.372.128.000
539.654.024.242
10.600.000.000
49.208. 144. 126
484.313.078
681.589.147.802

S4 ddu nánz
2.079.697.715
123.541.977.300
142.769.472.756
2.083.016.226
9.976.897
270.484.140.894
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6. TAI SAN CO DJNH HUU HiNH

Nguyen giá:
s6 dAu narn

Don v/ ii,zh: VND

Nhà cu'a &
vgt kien truc

Phuvng t/n
vgn Icy

15.535.842.267

5.495.528.464

Thiêi bi
van phong

s6 cui k5'
Giá tn hao mon Iüy k:

15.535.842.267

5.495.528.464

598.858.749

21.585.929.480
44.300.000
21.630.229.480

S dan nãm

12.412.370.582

3.633.737.642

417.311.089

16.463.419.313

357.917.645

5 17.127.893

49.402.778

924.448.316

12.770.288.227

4.150.865.535

466.713.867

17.387.867.629

S du näm

3.123.471.685

1.861.790.822

137.247.660

5.122.510.167

S cu6i ky

2.765.554.040

1.344.662.929

132.144.882

4.242.361.851

Tang trong ky

Khu haotrong k'

s6 cui ky

554.558.749

long cQng

44.300.000

Giá trj cOn li:

7. TAI SAN cO DLNH vô HiNii
Quydn sir dyng &i

Phdn mérn vi link

Don vj iInh: VND
Tang c5ng

S dãu nãm

11.592.038.449

3.543.394.09 1

15.135.432.540

S cui k
Giá trj hao mOn lOy k:
S d&u näm

11.592.038.449

3.543.394.091

15.135.432.540

3.494.302.240

3.543.394.091

7.037.696.331

241.500.802

-

241.500.802

S cu61 k'

3.735.803.042

3.543.394.091

7.279.197.133

Giá trj cOn Iai:
So dâu näm
S cui ky

8.097.736.209
7.856.235.407

-

8.097.736.209
7.856.235.407

Nguyen giá:

Khu hao trong k'
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8. BAT DQNG SAN DAU TU

N/là tha &
vi kiên trác

Dwi vi iInh: VND
May inóc
Thii bj
van p/lông
& thief bj

Khdc

Tong cng

Nguyen giá:
.(

A

90.250.454

546.453.001

999.065.511.222

So dan näm

764.643.570.124

233.785.237.643

Tang trong k5'

224.995.363.265

139.188.019.616

364.183.382.881

Trong do:
Chuyn t XDCB

224.995.363.265

128.355.000.000

353.350.363.265

989.638.933.389

372.973.257.259

90.250.454

546.453.001

1.363.248.894.103

341.486.105.009

202.269.754.145

90.250.454

546.453.001

544.392.562.609

20.1 87.774.955

10.501.100.411

361.673.879.964

212.770.854.556

So dan nam

A

423.157.465.115

31.515.483.498

454.672.948.613

s6 cui k'

627.965.053.425

160.202.402.703

788.167.456.128

h

So cuoi ky

Giá tr hao mon Iuy k&

S6du nuin
Khãu Iiao trong k'
.

L.

So cuot ky

30.688.875.366
90.250.454

546.453.001

575.081.437.975

Giá tn cOn 1i:
.(
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9. CAC KHOAN DAU TU TA! CHIN!!
Jiu tir ngn han

Don vi tInh: VND

S cudi 19)

So dau nOin

Ch(rng khoán kinh doanh (Thuyll minh sd 9.1)

59.751.236.919

67.611.361.848

Dir phông giàm giá dAu tir ngn han

(6.339.615.419)

(11.120.818.717)

Du ttr nm giU dn ngày dáo han (*)
Giá tn con 1a cüa các khoàn dAu tir

1.3 84.000.000.000

1 7.680.000.000

ngän hn

1.437.411.621.500

74.170.543.131

(*) Du tu nin giU dEn ngày dao han 1.384.000.000.000 là cac khoàn tin gri ngân hang có th&i han gc
trOn ba (3) tháng và dirci mirii hai (12) thang, hir&ng lAi suât binh quân trong khoang tr 5.50%/nãm den
7.90%/nAm.

Don vi tInh: VND

flãu tu (lai han

só cui 19)
DAu tir vao cong ty con (Thuylt ,ninh si 9.2)
Du tu vào các cong ty lien kEt (Thuylt minh s 9.3)
DAu tir dài han khác (Thuylt minh sd 9.4,)
Dir phOng giãm giá dAu ttr dài han
Du tir nm gi dEn ngày dáo han
Giá tn con Iai cüa các khoãn du ttr
dài han

14

S ddu nàni

2.637.614.740.818

2.631.014.740.818

4.885.200.384.543

4.627.728.584.526

701.533.143.058

77 1.781.412.083

(7.248.196.557)

(32.873.293.258)

30.000.000.000

30.000.000.000

8.247.100.071.862

8.027.651.444.169
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9.1 clzangkhoaii kin/i

(/0(111/?

Scuikj>
Giá trj dâu Eu (VND)
DrphOng(VND)

Ten COng ly
Cong Ty CP Din Luc R.E.E
Cong Ty CP Mang Cành
Các khoãn dAu tu khác
TONG CQNG

Sd ddu nOm
Giá trj dOu tw(VND)
DcphOng (VND)

6.133.400.000
53.617.836.9 19

(6.133.400.000)
(206.215.419)

7.8 15.990.000
6.133.400.000
53.661.971.848

59.751.236.919

(6.339.615.419)

67.611.361.848

(4.971.934.368)
(6.133.400.000)
(15.484.349)
(11.120.818.717)

9.2 f)àu 1w cüa Cong ly ns vào các cong zp con

Ten cOng ty

Tj i th
hfru ('%)

Giá in ddu 1w ( VND)

Dja diem

Nganh ng/u kinh doanh

S6cudi/ç

So ddu iiOm

100,00

6.000.000.000

6.000.000.000

TP.HCM - Vit Nam

DV quãn I' van phOng

99,99

149.997.353.000

149.997.353.000

TP.HCM - Viêt Nam

Co din

99,99

149.992.500.000

149.992.500.000

TP.HCM - Viêt Nam

Diên may

COng ty CP Nang Luvng Mt Tri R.E.E(*)

99,99

11.728.562.025

5.128.562.025

TP.HCM - Viêt Nam

Diên

Cong ty CP Bt Dng San R.E.E

99,97

650.592.000.000

650.592.000.000

TP.HCM - Viét Nam

BAt dng san

Cong ty CP Du T Nuàc Sach Vit Nam

99,97

200.000.000

200.000.000

TP.HCM - Viêt Nam

Cung cAp nuàc

Cong ty CP Thüy Din Thác Ba

60,42

655.239.489.784

655.239.489.784

YOn Bái — Viêt Nam

Thüy din

COng ty CPPT Din Nong Thôn Ira Vinh

66,29

56.252.866.009

56.252.866.009

Ira Vinh — Viêt Narn

Cung cAp dién

Cong ty CP Ha Tang vá BDS Vit Narn

50,61

207.611.970.000

207.61 1.970.000

Ha NOi — Vit Nam

BAt dong san

Cong ty TNHH TMDV TIn Hiu Xanh

100,00

750.000.000.000
2.637.614.740.818

750.000.000.000
2.631.014.740.818

TP.HCM - Viêt Nam

Ca sâ h tang dién

Cong ty TNHH Quãn L va Khai Thác Bt
DOng San R.E.E
Cong ty CP Djch Vi & K5 Thut Co Din
Lanh R.E.E
COng ty CP Din May R.E.E

TONG CQNG

(*) Cong ly C Phn Nang LLrqng Mt Tr?ii R.E.E dw7c di ten tr Cong Ty C6 Phn Vinh Thnh tr ngày 31/07/2019.
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CONG TV CO PHAN C DIN LINH
THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH
Qu III k& thOc ngày 30 thang 09 nAm 2019

9.3 Dâu 1w vào các cong ty lien kit
Ten

cong ty

Tj lê So hfru ('%,)

Nganh ngh kinh doanh

Giá tr ddu t ( VND,)
Scuik

S&unárn

Cong ty CP Dja Oc Sal GOn

28,87

54.457.202.000

54.457.202.000

Bt dng san

COng ty CP Thüy Din Thác Mo

42,63

382.178.855.776

382.178.855.776

San xuât din

COng ty CP Nhit Din Ninh Binh

24,61

55.515.588.342

55.515.588.342

San xut din

Cong ty CP Nhit Din Phá Li

24,14

825.727.978.500

822.882.378.493

San xuât din

173.265.171.175

173.265.171.175

Cong ty CP Thüy Din Song Ba Ha

34,30
25,76

368.000.000.000

368.000.000.000

San xuãt diên
San xut diên

COng ty CP BOO Nuàc ThO DIrc
Cong ty CP Cp Nuâc Thii DCrc
Cong ty CPDT NLràc Tan Hip
Cty CP DT và KD Nuâc Sach Sài COn
Cong ty CP CAp Nuâc Cia Djnh
Cong ty CP Thüy Din Binh DiM
Cong ty CP CAp NixOc Nhà Be
Cong ty CP TD Vrnh Son Song Hinh
Cong ty CP Phong Din Th4n Binh
COngty CP lhOy Din MIM Trung
CôngtyCPNi.rOc Sach SOngDà
COng ty CP CAp NLró'c Khánh HOa

42,10
44,17
32,00
30,00
20,05
25,47
20,02
21,01
25,00
22,68
35,95
43,88

409.901.420.000
68.375.426.417
76.800.000.000
45 .000.000.000
24.809.965.209
59.910.716.000
40.! 76.895.080
698.671.397.963
40.750.000.000
615.869.678.461
691.163.889.610
254.626.200.010

409.901.420.000
68.375.426.417
76.800.000.000
45.000.000.000
24.809.965.209
59.910.716.000
40.176.895.080
698.671.397.963
40.750.000.000
615.869.678.461
691.163.889.610
-

Cung cap rnrâc
Cung cAp ntràc
Cung cap ntràc
Cung cap nuàc
Cung cp nuóc
San xuAt din
Cung cap nuâc
San xuAt din
San xuât din
San xuât din
Cungcâp nuâc
Cung cap nu&c

4.885.200.384.543

4.627.728.584.526

Cty CP ThCty Diôn Srok Phu Miêng

TONG CONG
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CONG TY CO PHAN CODIN LNH
THUYET MINH BAO CÁO iAi CH!NH
Qu,2 111 kt thác ngày 30 thang 09 nArn 2019
9.4 Du 1w dài han khác

S cuci k

Ten Cong ty

Giá fri ddzi
Iu(VND)
Cong Ty CP Nhit Din Quãng
Ninh
Cong Ty CP CAp Nuàc
Khánh HOa
Cong ty CP Than Dèo Nai
Các khoân dAu tr dài han khác
TONG CQNG

so

ddu nárn

Dir phOng (VND) Giá tr/ ddu tw(VND)

Dii phông (VND)

470.646.304.200 (24.541.562.400)

470.646.304.200

53. 193 .860.000
13.357.749.879

(2.893.529.082)

19.101.729.196

(3.257.545.996)

217.529.088.979

(4.354.667.475)

228.839.518.687

(5.074.184.862)

701.533.143.058

(7.248.196.557)

771.781.412.083 (32.873.293.258)

Don vj tInh: VND

10. THUE PHAI NQP NHA NU'C

SO cudi k
Thus thu nhp doanh nghiép

15.698.982.600

SO clOu nãiii

15.797.618.825

Thud GTGT

435.668.701

Thud thu nhp Ca nhân

343.265.251

722.735.480

16.477.916.552

16.520.354.305

TONG CQNG
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11. CHIPHIPHAITRA

Dan vi tInh: VND

SOcuOikj
Chi phi îäî va), trái phiêu
Các khoãn phãi trà khác

TONG CONG

SO ddu nám

47.519.945.944

37.208.953.415

876.160.938

876.160.938

48.396.106.882

38.085.114.353

12.
CAC KHOAN PHAI TRA NGAN HJN KHAC
Don vi ilnh: VND

SO cuOi /g)
Bào him xã hi, bão him y t, KPCD, BHTN

45.220.126

Phãi trá các khoãn dAu tu
C6 tüc, trái trc phãi trã các c dông

SO dOu nám
43.074.000
4.159.542.714

Các khoãn phâi trâ khác cho các ben co lien quan
(thuyê( ininh so 19)
Các khoãn phâi trã khác

TONG CQNG
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45.186.046.606

38.815.111.536

6.6 13.593.892

7.375.514.743

2 .5 58.582 .000

15.780.625.928

54.403.442.624

66.173.868.921

CONG TY cO PHAN C D1N LJNH
TI-IUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH
Qu,2 III kt thác ngày 30 tháng 09 nArn 2019
13. VAY

vA NQ THUE TA! CHIN!!

Don vj iinh: VND
So CUQi Icy

13.1 Ngiiiz Ii (ill

154.802.142.859

Vay ngän 1iin

So (IOu

fláfll

509.458.821.180

Nct dài han dIn him phái Ira

79.802.142.859

259.458.821.180

Tráiphilu dài han dIn hzn phái Ira

75.000.000.000

250.000.000.000

13.2 Dài h9n
Vay dài hn

Trong do: Nq dài hm dIn han frá (*)

3.681.542.692.770

1.838.075.249.746

79.802.142.859

259.458.821.180

75.000.000.000

250.000.000.000

Ncr dài him (*)

499.234.285.711

584.556.428.566

Trái philu (* *)

3.027.506.264.200

744.060.000.000

Trái philu dài han dIn him phái Ira

Các khoãn vay dài han cô Iài sut tuang &ng ti: 6,2% dn 8,5% / näm.
(*) Clii tilt vay diii Iiçiiz iihzr sami:

Khoán tIn dyng s

SI cull k(VND,)

Ngày dIn hgn

MO Ia Iài san thl chIp

Ngân hang TNHH MI Thin!: Viên HSBC

HDTD / VNM
353.571.428.570
170276CM (VND)
Ngiiu: hang TMC'P Qulc TI — C'!:! Nhdnh Si! Gin
177.775.000.000
HDTD/100.HDTD.625
.16 .VIB (VND)

Ngày 24 thang
7 näm 2024

Tai san tai dja chi S6 9 Doan
Van B, Phtrmg 12, Q.4, TP. HCM

Ngày 30 thang Th chip b&ng khoàn phài thu tr cho thud
9 näm 2021 van phong cüa các cao oc, khoãn phai thu
cô t(Ic nhn t cty CP BOO Nuàc Thu fXrc

Ngin hang TNHH MTV Shinhan V&I Nam

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

TONG CONG

47.690.000.000

Ngày 08 thang
5näm2026

Th chap bang tài san hInh thành trong
tuang Iai thusc quyên sâ hüu cUa Cty CP
Os Dian Lnh t0i dia chi 364 Cong Hôa,
P13,Tân Binh, TP.HCM

579.036.428.570

(**) Trái phiêu

Vào ngày 28 tháng 9 nãm 2017 và ngày 18 tháng 10 nãm 2017, Cong ty dà phát hành 1.000 trái
phiu vài t6ng giá trl 1.000 t' VND (mnh giá I t' d6ng/ trái phi6u), s6 trái phi6u nay dtrcc mua bâi
Ngan hang Thuong mai c6 phAn Ngoai thirng Vit Nam - Chi nhánh H6 ChI Minh ("VCB") và COng
ty Lien doanh Quân I qu5 dAu ti.r chtrng khoán Vietcombank ('VCBF"). Các trái phi6u nay ducc hoân
trâ sau närn (5) nãm k6 tr ngày phãt hânh.
Cong ty cain kt mua Iai s6 hrong trái phi6u triràc han k tr ngày phát hành theo k6 hoach nhLr sau:
- 250 trái phiêu dâ phát hành vao ngãy trOn hai mircti bôn (24) tháng ké tr ngày phát hành;
- 250 trái phiêu dã phát hành vao ngày trOn ba mroi sáu (36) tháng kê tr ngày phát hành;
- 250 trái phiêu dA phát hành vào ngày trOn bOn muol tam (48) tháng ké t& ngày phát hành; và
- 250 trái phiu da phát hành vao ngày trOn sáu muoi (60) thang kê tr ngày phát hành.
T6ng s ti6n thu tir dçt phát hành nay dtrqc str di,ing d6 dAu tir các di,r an cüa Cong ty; tang quy
mO v6n hoat dng cüa Cong ty. Tai ngày 30 thang 09 nAm 2019, trái phiu nay dtrc sO hQu b&i VCB và
VCBF. Các trái phiu nay dixqc dam bão bang 74.896.260 c6 phiEu Cong ty C6 phn Nhit din Phá Li
thuc s& huu cüa Cong ty (Thuyt minh s 9.3).
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CONG TY CO PHAN CO DIN L4NH
THUYET MINH BAO CÁO iAi CHtNH
Qu Ill k& thüc ngày 30 tháng 09 nArn 2019
Vào ngày 28 tháng 01 nãm 2019 Cong ty dâ phát hành 2.318 trái phiu cO k5' han 10 nAm
(REE-B0ND2029) vài t6ng giá trj 2.318 t VND (mnh giá 1 t)) dng/ trái phiEu). Day là Trái phiêu
không chuyn di, không kern chüng quyn va &çrc bào lAnh thanh toán bài Credit Guarantee and
Investment Facility (CGIF) — Mt qu tin thác cüa Ngãn hang phát trin Châu A ("CGIF").
Tang s tin thu dircvc tr dt phát hành nay d scr ding cho vic phát trin dir an và các hoat
dng rnua ban, chuyn nhung v6n. Các trái phiu nay duvc darn báo bang 38.365.168 c phiu Cong
ty CP Thüy Din Thác Ba và 32.000.000 c6 phiu COng ty CP Thüy Din Song Ba Ha.
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CONG TY CO PHAN CO DIN LiNH
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH
Qu III kt thác ngày 30 tháng 09 nArn 2019

14. VON CHU SY HUIJ

Vn cdphdn
Närn trirorc
So dâu nãm
Lçii nhun tang trong kS'
Chia cô tCrc

Thng dir
von cO phan

Cd phi
ngán qu9

Qu7 ddu ur
phál triên

3.100.588.410.000

1.050.233.348.786

(83.026.660)

200.979.473.252

So cuoi nam
Nãm nay

3.100.588.410.000

1.050.233.348.786

(83.026.660)

200.979.473.252

So du nãm
Lqi nh4ii tang trong kS'
Chia CO trc nArn tr.rc

3.100.588.410.000

1.050.233.348.786

(83.026.660)

200.979.473.252

s6 cui k3'

3.100.588.410.000

1.050.233.348.786

(83.026.660)

200.979.473.252

.

Doii vj tInh: VND
Lçri nhuan
chz.raphán phôi

Tdng c3ng

2.668.604.948.224
1.461.085.160.362
(496.081.481.600)
3.633.608.626.986

7.020.323.153.602
1.46 1.085.160.362
(496.081.481 .600)
7.985.326.832.364

3.633.608.626.986
792.726.184.626
(558.091.666.800)
3.868.243.144.812

7.985.326.832.364
792.726.184.626
(558.091.666.800)
8.219.961.350.190

(*) Theo Nghi quyt cüa Di hi d6ng C6 dong s6 02/2019/DHCD-NQ ngày 29 thang 3 nãm 2019, c6 dong cüa Cong ty dã th6ng nht thông qua Th trinh
cüa Hi D6ng Quãn Trj ("HDQT") v k hoch chi trã c6 t(rc bng tin cho các c6 dông hin h€ru cüa Cong ty tai mirc 18% trén rnnh giá cüa C6 phi6u
ph6 thong.COng ty dä ch6t danh sách C6 dong d6 chi trà c6 tt'rc 18% nay, tuoTig ducmg vOi 558.091.666.800 VND vào ngày 27 tháng 2 näm 2019 Va thrc
hin dii trã vào ngày 05 thang 04 närn 2019.
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CONG TY cO PHAN Co. DIN LiNH
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH
Quy III kt thüc ngày 30 tháng 09 näm 2019

15. DOANH THU
15.1 Doanh thu ban hang và cung dp dlch vi

Tng doanh thu
Trong do:
Doanh thu tfr cung cap djch vy

Doii vj tInh: VND
Qu III nám 2018
Qu III nám 2019
148.102.719.733

141.401.743.062

148.1 02. 719.733

141.401.743.062

15.2 Doanh tliti hot d911g tãi chInh

Dun vi iInh: VND
Qu III nám 2018
Qu5 III nám 2019
160.895.389.078
7.748.669.819
57.015.330
607.810.000
169.308.884.227

133.911.845.200
47.693.552.397
770.571
3.524.5 53 .353
185.130.721.521

C tue &rcc chia
Lãi tiên gCri
Lãi I chênh Ich t)' giá
LAi tr thanh l các khoân dâu tLr

TONG CONG
16. CIII PHI TA! CHINH

Do?? Vl tInh: VND
Qu III nám 2019 Quj III nátn 2018

Du phàng (Hoàn nhp) giãm giá du tu
Chi phI Ii vay
Lô chênh Ich t' giá
Lô tir thanh l các khoãn du tu
Chi phi tài chinh khác

(22.979.728.881)
85.022.299.456
5.118.245
43.269.426
12.764.066

65.996.596.993
36.540.566.738
1.547.338
1.020.279.223
876.353.435

62.103.722.312

104.435.343.727

TONG CONG

17. THU NH4.P IUJAC, CHI PHI KHAC
Thu nhp khác

Dun vi tInh: VND
0ui III nám 2019 Quj III nOn 2018
2.113.711.847
2.113.711.847

TONG CONG

358.593.230
358.593.230

18. CHI PHI HOAT DQNG
Do71 vi tInh: VND
QujIIJnárn 2019 QujIJInám 2018
Chi phi nhân cong
Chi phI khâu hao tài san c djnh
Chi phI djch vu muavào
Chi phi khác bang tiên

11.069.856.943
13 .00 1. 128.326
33.160.118.031
5.062.015.088

10.236.825.343
9.808.044.078
28.495.339.769
4.739.781.213

TONG CQNG

62.293.118.388

53.279.990.403
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THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH
Qu III k& thüc ngày 30 tháng 09 närn 2019
19. CAC NGHIEP VIJ vA sO DU vfl CAC BEN LIEN QUAN
Cáo nghip vi vol cáo cong ty có lien quan bao g6m tAt cã cáo nghip vJI &t9C thirc hin vâi
các cong ty ma Cong ty cO mOi lien két thông qua quan h dâu tu, nhn dâu tir hoc thông qua
mt nhà dâu tu chung và do do s là thành viên cOa cing mt Cong ty.
Các nghip vi chü yAu vsi cáo ben lien quan trong kS' nhtr sau:

Các ben lien quan

M6i quan h

Nôi dung nghip vy

Giá 'ii (VND)

COng ty C phAn Dlch Viii & K
Thut Ccr Diên Lnh R.E.E

Cong ty con

Doanh thu cho thuê

403.368.670

Cong ty C phAn Din May R.E.E

Cong ty con

Doanh thu cho time

81.504.475

Cong ty TNHH Quán L &
Khai Thác Bat DOng San R.E.E

Cong ty con

Doanh thu cho thuê
Phi quàn I

10.649.812.691
(19.420.109.8 13)

Cong ty Cc phAn !3At Dng San
R.E.E

Cong ty con

Doanh thu cho thuê

12.536.344

Cong ty lien kt

Thu nhp c tCrc

4.073.900.000

ChiphIdrán

(58 1.193.195)

Cong ty C6 PhAn Phong Din
Thuân Binh
Cong ty C6 PhAn Thüy Din Min
Trung

COng ty lien kAt

Thu nhp c6 tCrc

47.157.739.500

Cong Ty C PhAn DAu Tu va
Kinh Doanh Ntràc Sach Sài GOn

Cong ty lien kt

Thu nhp c tüc

4.500.000.000

Cong ty C6 PhAn DAu Tu Ntrâc
SOng Dà

COng ty lien kt

Thu nhp c tue

21.568.000.000

Cong ty C6 PhAn Dia Oc Sal
GOn

Cong ty lien kt

Thu nhpc6tuc

19.717.722.000

Cong ty C6 Phn Thüy Din
Srok Phu Miéng

COng ty lien kt

Thu nhpc6tuc

13.890.503.700

Vào ngày kAt thñc kS' k toán, cáo khoãn phãi thu và phâi trâ các ben lien quan duqc th hin
nhu sau:
P/nil thu khách hang

Các ben lien quan
Cong ty TNHH Quán L)2 & Khai
Thãc BAt Dng San R.E.E
COng Ty C6 PhAn Phong Din
Thun Binh
TONG CONG

Môi quan
h
COng ty con

N5i dung nghkp vy
Doanh thu djch vi

COng ty lien kt 11ng trtrâc chi phi dr
an

Phái thu/phái
Ira
(VND)
3.924.528.497
494.0 14.2 16
4.418.542.713
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CONG TY cO PHAN C DIN L4NH
THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH
Qu III kt thüc ngày 30 tháng 09 näm 2019
PIzai thu khdc

Cong ty C6 Phn Djch Vii & K5'
Thuãt Ca Din Lanh R.E.E

97688.O29

Cong ty con

Doanh thu djch vv

COng ty C6 Phn BAt Dng San
R.E.E

Cong ty con

Doanh thu djch vii

COng ty C PhAn Din May
R.E.E

Cong ty con

Doanh thu djch vy

24.546.157

Cong ty TNHH Quàn L & Khai
Thác Bat Dng San R.E.E

COng ty con

Doanh thu djch vy

2.629.702.731

Cong ty C6 PhAn Dja Oc Sài GOn

Cong ty lien kEt

Ci tirc

19.7 17.722.000

Cong ty C6 PhAn Thity Din
Mien Trung
Cong ty C6 PhAn Thtiy Din Srok
Phu Miéng

Cong ty lien kAt

C t(rc

3.583.827.000

Cong ty lien kEt

c6 tüc

23.150.839.500

TONG CQNG

3.818.709 *

49.208.144.126

Phái trã ngwöi ban
Cong ty ThHH Quân L & Khai
Thác Bat Dng San R.E.E

Cong ty con

Phi djch vu
quán 1

TONG CQNG

(3 .694.828.500)
3.694.828.500)

Phãi trâ khdc
Cong ty TNHH Quãn L & Khai
Thác Bat Dng San R.E.E
TONG CQNG

Cong ty con

PhI djch vi
quãn 1)'

(6.613.593.892)
(6.613.593.89
Iv

:1*
Mt vài s6 lieu tuong üng trong cac báo cáo tài chInh cüa näm triróc dã duc phân o?i Ii
phü hqp vii hinh thirc trinh bay cüa cáo báo cáo tài chInh näm nay.
Báo cáo tài chInh Qu' III näm 2019 kt thüc ngày 30 thang 09 näm 2019 dà &rcYc Ban Tng
Giám Dôc COng ty phe duyt dê phát hành vào ngày 29 tháng 10 näm 2019.

CONG TY \*
COPHA?.

Pham Thi NgQc Trang
NgLrii 1p

H IrAn Diu Lynh
K loan Tnrâng

Ngày29 tháng 10nãrn 2019
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tjJli Mai Thanh
Tong Giãrn dOc

