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Ciai trinli nguyen nhãn bin dng 191 nhtimn sau thu TNDN Qu I nãm 2020:
Tong Iqi nhun sau thud Quy I nAm 2020 dat 157 t dng, giàm 126 t ding tucmg üng giãm
44,41% so vài cüng kS' näm 2019 chü yu là do:
Doanh thu tài chInh Qu' I näm 2020 giàm 185 t dng so vâi cüng kS' nãm 2019, thy nhién chü yEu là do
lqi nhun tir các Cong ty con và Cong ty lien kt chuyn v khOng cüng thi dim nhtr cüng kS' nAm 2019
và trong Qüy I näm 2019 phát sinh thu nhp tr khoãn thanh toán hoàn thành vic chuyn nhtrcxng khoãn
du tu vào Cong ty CP Nhit Din Vüng Ang.
Trong khi dO thI Chi phi tài chinh phát sinh trong Qu' I nãm 2020 giãm 41,6 t dOng so vài cüng k5' chü
yu là do giãrn chi phi dr phông du tu so vâi cüng ks'.
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11,1/1.. VAD

Thuvél Tz'r ngàv 01/01/2020
minh den ngày 3 1/03/2020

Tfrngay 01/01/2019
den ngày 31/03/2019

168.877.394.964

299.819.532.770

14.888.306.273
20.539.557.110

9.385.181.142
62.4 13 .655.221

(144.224.669.313)

(345.562.022.662)

77.302.942.437

70.869.546.746

LUU CHUYEN TIEN TU' HOAT DONG
KINH DOANH

Loi nhuân triróc thud
Diéu chinh cho cOc khoOn:
Khãu hao TSCD và bat dng san dâu Ur
Các khoân trIch lap du phông
(Lãi) Iô tir chênh lch t' giá chtra thc hién
(Lãi) lô tr hoat dng dâu tu
Chi phi lãi vay và phân bô clii phi phát
hành trái phiêu

6.7.8

16

Loi nhun tu hot dng kinh doanh trwYc
thay dôi von urn ding
(Tang) giâm cac khoàn phài thu
(Tang) giãm cac khoân phâi trà
(Tang) giâm chi phi trâ trtràc
(Tang) giàm chthig khoán kinh doanh
liênläi vay dã trá
Thuê TNDN dã np

137.383.531.471
(71.695.812.993)
(28.293.265.248)
1.860.146.982
30.278.349.500
(13 8. 130.060.440)
(12 .397. 135 .017)

Luu chuyèn tién thuán ttr boat dng
kinh doanh
II. LUU CHUYEN TIEN TiJ HOAT DQNG
DAUTU
Tin chi mua sm tài san c6 dinh
lien thu tr thanh 1' TSCD
Tiên chi cho vay
lien thu hôi cho vay
lien chi dãu tix vào cãc dan vi khác
Tién thu hôi dâu tu vào các dan vj khác
lien lãi Va cô trc dã nhân

(80.994.245.745)

Luii chuyên tin thuân sir dung vào
hoat dng dâu tir
lien vay ngän va dài han nhn &rgc
Tiên clii trà nq vay
Co tl:rc. loi nhuân da trà cho chi s& htru

Tiên và tirong throng tién cuôi k)'

• ,/
:f(

Pham Thj Ngoc Trang
Ngi.thi lap
Ngàv 28 thang 04 nni 2020

Ho Trkn Diêu Lynh
Ké loan Tnràng

(203.924.471.605)

(126.264.052.226) 'a

(3 1 .606.447.333)
18.000.000
(320.000.000.000)
75.000.000.000
(47.708.690.283)
13.460.946.000
320.819.573.730

(2.315.462.558.044)
262.903.257.513
(80.446.837.127)
97.546.081.803
292.538.611.359

9.983.382.114

(1.869.185.496.722)

(79.802.142.857)
(367.263.380)

Liru chuyên tin thuãn ta hoat dng tài chInh
Liru chuyên tiên thun trong k'
Tiên vã tirong throng tiên dáu k'
Anti hi.äng cüa thay di t giá h6i doái

96.925.893.217
(270.442.083.527)
30.482.510.872
1.665.562.522
7.739.329.181 41
(54.498.065.045)
(15.797.618.825) C

2.264.143.838.198
(140.809.410.589)

(80.169.406.237)
(151.180.269.868)
604.025.207.270

2.123.334.427.609
50.224.459.282
1.046.292.674.491

452.844.937.402

1.096.517.133.773
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CONG TY CO PHAN C DIN LiNH
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH
Qu' I k& thác ngày 31 thang 03 näm 2020
THÔNG TIN DOANI! NGHIV

COng ty C6 PhAn C Din Lnh ("Cong ty") là mt cong ty c6 phn duqc thành 1p ti Vit Nam
theo Giây Chthig nhn DAng k' Kinh doanh s 1506/GP-UB ngày 25 thang 12 näm 1993 do Uy
ban Nhân dan Thành phO Ho ChI Minh cap va theo giy ch(rng nhn däng k kinh doanh S6
0300741143 do Sâ K hoach và Dan tir Thành ph6 Ho chi Minh cap duvc diêu chinh mâi nhât
vao ngày 03 thang 6 nAm 2016. Cong ty cIA cIuqc nim yt tai S Giao djch Chmg khoán Thành
phô H6 ChI Minh theo Giây phép s6 01/GPPH ngày 2 tháng 6 nAm 2000 do Uy ban Ch&ng khoán
Nba rnrâc cap.
Hoat dng chInh cüa cong ty là djch vu cci din cong trInh (M&E), sAn xut và 1p dt các h
thông diu hOa khong khI, thi& bj may tInh, thit bj vién thông vA d din gia dicing, sâ hftu Va
cho thuO cao ôc vAn phông; lAp dt h thông c,, thoát ntrcc; khai thác xcr l' và cung cp nu&c;
sAn xuAt din; ttr vn, dAu giá bt dng sAn vA dau tu chin Itrcic nganh Ca sâ ha tAng.
Tm sà chinh cüa Cong ty dt ti 364 &rong Cong HOa, Phtrng 13, Qun Tan BInh, Thành Ph6
HO ChI Minh.
2.

WSOTRINH BAY

2.1

c/than nnrc và chE d kE loan ãp ding
Báo cáo tài chInh riéng cüa COng ty dLrçlc trinh bay bang d6ng Vit Nam ("VND") phà hyp vô
H th6ng Ké toán và Chuân miic Ké toán Vit Nam ("CMKTVN") do BO Tài chmnh ban liãnh
theo:
•
•
•
•

•

Quyt djnh so 149/2001/QD-BTC ngày 31 tháng 12 nArn 2001 vA vic ban hành bn
ChuAn nii,rc KO toán Vit Nam (Dqt 1);
Quyét djnh sO 165/2002/QD-BTC ngày 31 tháng 12 nAm 2002 ye vic ban hành sáu
Chuân rni,rc K toán Vit Nam (Dqt 2);
Quyet dnh so 234/2003/QD-BTC ngay 30 thang 12 näm 2003 ye viec ban hanh sau
Chuân mirc Ké toán Vit Nam (Dcit 3);
Quyét dnh so I 2/2005/QD-BTC ngày 15 tháng 2 nAm 2005 ye vic ban hành san Chuân
mrc Ké toán Vit Nam (Dqt 4); Va
h.
Quyet d;nh so 100/2005/QD-BTC ngay 28 thang 12 nAm 2005 ye viçc ban hanh bon
ChuAn m,rc KO toán Vit Nam Dçt 5).

CAp nht theo Thông lu sO 200/201411T/BTC ngày 22/12/2014 cüa B Tài ChInh htràng dAn
Ché d KO toán Doanh nghip.
2.2

f-flnh thár s ki ba,, á/) dung

Hmnh thLrc so kE toán duqc ap ding ducic cüa Cong ty là ch(mg tr ghi sO.
2.3

Niên d5 k ban
Nién d kê toán cüa Cong ty bat dan t& ngAy I tháng I dn ngAy 31 tháng 12 hang nAm.

2.4

f.on vj 1in t sd diisg Irong ki ban

Báo cáo tãi chmnh riCng dLrçc 1p bng dan vl tin t sr dvng trong kO toán cüa Cong ty là VND.
3.

TOM TAT CAC CHINH SACH ICE TOAN CHU YEU

3.1

Tin và các khoán Iwong throng tkn

TiAn yà các khoAn tLrang thrang tiOn bao gOm tiAn mt tai qu5, tiAn gfri ngân hang, các khoAn dAn
tu ngAn han, có thi gian dáo hn gOc It han 3 tháng, cô tInh thanh khoân cao, có khã nAng chu'ên
dôi dê dàng thành các krcxng tién xác djnh và không có nhiêu rCii ro trong chuyén dOi thành tiên.
6
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Qu I két thüc ngày 31 thang 03 näm 2020
3.2

Cdc k!:oán phái thu

Các khoàn phâi thu duçic trInh bay trén báo cáo tài chInh riêng theo giá trj ghi S6 CC khoàn phãi
thu tr khách hang và phài thu khác cIng vâi di phông duqc lap cho cáo khoân phài thu khO dOi.
Dr phOng nq phãi thu khO dOi the hin phn giá trj dr kién bj t6n tht do các kho?m phài thu ma
Cong ty dir kiên khong có khà nang thu hôi vào ngày kêt thüc kS' ké toán.
3.3

Ta! san cJ djnh hfru hinh

Tài san c6 djnh hu hinh di.rçc the hin theo nguyen giá trir di giá trj hao mOn lüy ké.

Nguyen giá tãi san c6 djnh h0u hinh bao g6m giá mua và nhün chi phi 06 lien quan trrc tip dn
vic dtra tài san vào hoot dng nhu dtr kin. Các chi phi mua sam, nâng cép và dôi mi tài san cô

dinh dtrçic ghi tang nguyen giá cüa tài san và chi phi bào tn, sira chira ducrc tInh vào két qua hoat
dng kinh doanh.
Khi tài san dixcic ban hay thanh l, cáo khoàn lAi hoc t6 phát sinh do thanh 1 tài san (là phn
chénh tech giiia tien thu thuân tr vic ban tài san viii giá trj cOn lai cüa tài san) duqc hach toán
vào báo cáo ket qua hoat dng kinh doanh.
3.4

Tài san cá djnh vo hinh

Tài san c6 drnh vo hInh duqc ghi nhn theo nguyen giá tr1r di giá trj hao mOn Ifly kE.

Nguyen giá tài san c6 djnh vô hinh baog6m giá mua Va nhQng chi phi có lien quan tr11 c tip dn
vic dira tài san vào sCr ding nhu dr kiên.
Khi tài san c6 djnh vo hInh dircrc ban hay thanh l', các khoàn lAi hoc 16 phát sinh do thanh t tài
................................
san (Ia phan chenh tech giva tien thu thuan tu vice ban tai san vrn gia tr con lal cua tai san) duqc
hach toán vào két qua hoat dng kinh doanh.
Quyn sir dung a'dt

Quyen six ding dt dixçrc phân b6 trong su6t th&i gian cOn IaI cüa quyen sü ding dAt (36 nãm và
3 tháng) tinh tr tháng 08 nAin 2007.
3.5

Khiu hao và hao man

Khãu hao tâi san c6 djnh hUu hInh va hao mOn tài san vô hmnh dtrçrc trIch theo phixong pháp khãu
hao thrOng thAng trong thOi gian htu ding uâc tinh cia cáo tài san nhu sau:
Nhà cra và 4t kién tthc
Phixcmg tin 4n tài
Thiét bj vAn phOng
Phân mém vi tInh
3.6

5 - 50 nAm
6 nAm
3 nAm
3 nArn

Bt dng san diu 1w

BAt dng san du n.Y bao g6rn nhà cCra hoc mOt phAn nhà ci:ra hoc câ hai và c sr ha tang &rcic
dAu tir nhAm mic dIch thu tien cho thue hoc tang giá tn hoc cà hai hn là ph%ic vi cho mic dIch
san xuAt hoc cung cAp hang hOa, djch vii; nhAm mic dIch hãnh chInh hoc kinh doanh trong qua
trInh hoot dng kinh doanh bInh thixOng. Bat dng san dâu ttr dtrqc ghi nhn theo nguyen giá tnt
di giá tn hao mOn lüy kê. Nguyen giá bao gOm chi phi phát sinh trrc tiêp lien quan den vic mua

hoc xây dtrng bat dcng san.
KhAu hao bAt dng san dAu tir ducirc trich theo phtrong phap khu hao dirOng thing trong su6t thri
gian hiu ding Lr&c tinh cüa bAt dng san nhu sau:

Nhà cCra và vt kin true
May mOc, thiêt bj phi trq
Thiét bj van phOng
Bat dng san dâu tir khác

5 - 50 nAm
5 - 10 nAm

3 - 6 nAm
2 nAm

CONG TY CO PHAN CO DIN LiNH
THUYET MINH BAO CÁO iAi CHINH
Qu I kt thiic ngày 31 tháng 03 näm 2020
ChiphIdivay
3.7
Chi phi di vay bao grn lAi tin vay và cac chi phi khác phát sinh lien quan dn vic di vay cüa
Congty.
Chi phi di vay lien quan trc tip dn vic xây drng hoc san xut bAt kS' tài san ctü tiéu chuAn
duc von hóa trong kS' cAn thiêt dê hoàn tAt và dtra tài san vào hot dng theo dung m1ic dIch dr
kién. Chi phi di vay khác &rctc ghi nhân vao ket qua hoot dng kinh doanh.
3.8

Các khoãn du lit
Dáu 1u vao các cong ty con
Các khoán dAu Ut vào các cong ty con ma trong do COng ty nAm quyn kim soát ductc trinh bay
theo phxcmg pháp giá gc.
k cüa các cong ty con
Các khoãn phân phM lqi nhun ma Cong ty nhn dxqc tr s6 lqi nhun
sau ngày Cong ty nAm quyn kiém soát duqc ghi vâo báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh riOng
cüa Cong ty. Các khoán phân phM khác duc xem nhtr phAn thu hôi cüa các khoãn dâu tu và
ducrc tth vào giá trl dAu tu.
my

Ddu Lw vào cOng ty lien kIt
Các khoán dAu ttr vao cong ty lien kt ma trong dO COng ty có ành hithng dang kA dtrçic trinh bay
theo phixang pháp giá g&.
Các khoãn phân ph6i lcti nhun tr s6 lqi nhun thuAn Iüy k cüa các cong ty lien kAt sau ngày
Cong ty có ãnh hithng dáng ké &rçtc phân b vao báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh riéng cüa
Cong ty. Các khoán phãn phOi khác dtrqc xem nhx phAn thu hi cüa các khoán dâu Ur và dtrqc
tth vào giá trj dAu Ut.

Du Lw ch&ng khoán và các khoán ddu tic khác
Các khoãn dAu Ut chirng khoán và các khoán dAu Ut khác &rçrc ghi nhân theo giá mua thurc té.

Dir phOng giárn giá frj các khoán ddu ticcháng khoán và các khoán dáu tic Ithác
S

.-

..

S

S

Dir phong dtrçxc lap cho vice giarn gia tr cua cac khoán dau tu vao ngay ket thuc ky ke toan näm
theo htràng dan cüa Thông ttr so 228/20091T1-BTC do B Tài ChInh ban hành ngày 7 tháng 12
nãm 2009 và thông Ut s6 89/2013/TT-BTC do Bc3 Tài Chinh ban hành ngày 28 tháng 6 näm 2013.
Tang hoc giam so du tài khoán d,r phOng dtrçrc hch toán vào chi phi tài chInh trOn báo cáo k&
qua hoat dOng kinh doanh riOng.

tic ndm iI dIn ngày dáo hqn

Các khoán dau ttr nãm gift den ngày dáo hn ghi nhn theo giá gOc. Sau khi nhn ban dAu, các
khoãn dâu tu nay dtrqc ghi nhn theo giá trj CO the thu hi. Các khoãn suy giãm giá tn cüa khoãn
dâu Ut nêu phát sinh dtrcic hach toãn vào chi phi tài chinh trong báo cáo kêt qua hoot dng kinh
doanh rieng va dtrcxc giàm trir trrc tiép gia trj dAu tu.
3.9

Cdc khoãn phái Ira và chi phi Erich irwôc

Các khoãn phái trá và chi phi trich triràc duc ghi nhn cho s6 tin phãi trá trong tuang lai lien
quan dn hang hOa va djch vv dâ nhn di.rqc khOng phu thuc vào vic COngty âã nhn &rqc hOa
dan cüa nhà cung cAp hay chua.

3.10 Các nghiêp vu Iing ngogi 1
Các nghip vi,i phát sinh bang các dan vj tin t khác vâi dcm vj tin t sCr ding trong nghip vi,i
ke toán cüa Cong ty (VND) dirçrc hach toán theo t' giá giao djch vào ngày phát sinh nghip

vi1i.

CONG TV CO PHAN CO DIN LANH
ThUYET MINH BAO CÁO iAi CH!NH
Qu' I k& thCic ngày 31 tháng 03 nàm 2020
Các khoan chênh 1ch t' giá thtrc t phát sinh trong kS' vã chnh Ich do dánh giá I?i so dii tién t
cO gôc ngoai t cuoi kS' thrqc hach toán vào kt qua hoat dng kinh doanh riêng.

3.11 Cphiiuqu9
C phiEu qu9, cOn cv vn chü sâ huu dtrcic cong ty mua Ii, trinh bay trên phAn ngun v6n nhu
mt khoãn giàrn von chü sà hiu, bang vri chi phi mua Iai. Cong ty không ghi nhân các khoãn Iài
(10) khi mua, ban, phát hành hoc hüy các cong cii von chU sâ hu cüa inmnh.

3.12

Phân chia 10 nhun
Lqi nhun thun sau thud thu nhp doanh nghip có th dtrqc chia eho các c dông sau khi duc
di hii d6ng c dOng phê duyt va sau khi da trIch 1p các qu9 dr phOng theo Diu l Cong ty Va
các quy djnh cüa pháp lut Vit Nam.
COng ty trich 1p cac qu$ dir phong sau tLr lçn nhuan thuAn sau thu thu nhp doanh nghip cua
Cong ty theo de ngh cua HQI dong quan trl va dtrçic các co dong phe duyct tai di hçi dong Co
dong thu&ng niên.

Qu9 khen f/i ito ng Va p/sac 4n
Qu5 nay duçic trich 1p nhm khen thucng và khuyn khIch vt cht, dem lai lcii Ich chung và
nâng cao phc Icii cho cong nhân viên và dtrçvc trInh bay nhix mt khoãn phãi trã trén bang can
dOi ké toán riêng.

3.13 Nguyen t& ghi nhmn doanh thu
Doanh thu duçxc ghi nhn khi COng ty cO khã nang nhn dixçic các lçii Ich kinh t có th XaC djnh
&rqc mt cách chäc chAn. Doanh thu duqc do ILrYng bang giá thj trtrO'ng cüa các khoán phài thu,
loi tth cac khoàn chit khu thiicmg mai, giàm giá hang ban và hang ban bj trà li. Các diêu kiin
ghi nhân ci the sau day cüng phãi dtrac dáp (mg truàc khi ghi nhn doanh thu:

Doanli thu cung cap djch vy
Doanh thu dtrqc ghi nhn khi dch vu dixçmc cung Cap.
Doanh thu tic hcrp ddng cung cá'p và thp dat thilt bj
Khi t qua tIc hin hp ding cung cap 1p dt có th dtrqc LI&C tInh mt cách dáng tin cy thi
doanh thu Va chi phi lien quan dn hçip d6ng dirc ghi nhn ttrng 1mg vài phân cong vic da
hoàn thành dtrçic khách hang xác nhn vao ngây kêt th(ic k5' kê toán.
Các khoãn tang giàm kh1i hucmng khi thirc hin hcip d6ng, các khoàn thu bi thumg và các khoãn
thu khác chi duçmc tInh vào doanh thu khi dä ducvc thông nht vol khách hang.
Khi kt qua thrc hin hp d6ng cung cAp lAp dt khong th dtrqc trOc tInh mt cách dáng tin cay,
thI doanh thu chi dtrqc ghi nhn tuang dirnng vOl chi phi cüa hqp d6ng dã phát sinh ma vic thu
hOi là tucing dOi chãc chAn. Chi phi cüa hqp dông chi dtrqc ghi nhn là chi phi trong kS' khi các
chi phi nay dã phát sinh.

Doanh thu tic hoat d5ng cho thuê van phông
Doanh thu tir hoot dng cho thuê van phOng dtrçrc ghi nhn theo phtrcmg pháp dii&ng thAng trong
su& than han cho thuê theo quy djnh cüa hçirp ding thue.
Tidn liii
Doanh thu ducic ghi nhn khi tin lal phát sinh trên ca s dn tIch (co tInh dn lcii tlrc ma tài san
dem lai) trfr khi khã nang thu hôi tiên lAi khong chãc chàn.
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Thu nhap tfr hoQt d3ng dáu 1w
Thu nhp tr ho?t dng dAu tu duçxc ghi nhn khi cac rüi ro trong yu và các quyn sâ hthi khoãn
dâu tu dã dtrçrc chuyn sang ngu&i mua.

C tzc
Thu nhâp &rçlc ghi nhn khi quyn nhân ct tüc cüa Cong ty ducic cong b.
C'dphiEu thwóng hay c lay Ira bang cdphilu
Khongco khoán thu nhp nào duqc ghi nhn khi quyn duqc nhn c6 phiu thirUn hay c t(zc
bang cô phiu &rçic cong bO. Tuy nhin, so krqng cô phiu thuâng hay cô tirc bang cô phiôu nhn
duqc së duçic cong bô trén thuyêt minh báo cáo tài chInh.
3.14 ThuE
Thul thu nhp hin hành
Tài san thus thu nMp và thus thu nhp phái np cho k' hin hành và cac k' truàc duqc xác djnh
bang giá trj dlkr kiênphãi np cho ca quan thuê, dra trén các müc thuê suât và các 1ut thu có
hiu Irc dn ngày kêt thic kS' ké toán.

Thul TNDN hoân igi
ThuE thu nhp hoãn l?i duc xác djnh cho các khoán chênh léch tm thii ti ngày kt thüc k' kê
toán gitia ca so tinh thuê thu nhp cüa cac tài san và nq phài trà và giá frj ghi sO cüa chüng cho
rnvc dich báo cáo tài chInh.

Tài san thud thu nhp hoAn laicn ducic ghi nhn cho tt cà các chênh 1ch tam thai &rqc khu
trr,giá trj d trcjrc khâu trr chuyén sang các kS' sau cüa các khoãn lO tInh thuê và các khoãn tru däi
thuê chua sCr din, klii chAc thAn trong ttrng lai s có lçii nhun tInh thus d sCr drng chénh Ich
tm thi dixcic khâu trü các khoân 1 tInh thud và các tru dAi thus chtra 5i ding, ngoai tr1r:
•

Tài san thu hoAn Iai phát sinh tir ghi nhn ban dAu ctia mt tài san hoc nçi phãi trã tir mt
giao djch ma giao djch nay khOng cO ành humg dn lçi nhun ké toán hoc lçri nhun tInh
thuê thu nhp (hoc lô tInh thuê) tai thOi diem phát sinh giao djch.

•

D61 vOi các chênh Ich t?m th&i dtrqc khu tnr phát sinh tfr các khoãn du tu vào cong ty con,
cong ty lien két và các khoãn von gop lien doanh, tài san thué thu nhp hoAn Iai khi chAc chAn
là chénh Ich tam th&i se duqc hoàn nhp trong ttwng lai CO the du,r doán dtrqc và cO lqi nhun
chju thuê si ding ducrc khoán chênh lch tam th&i do.

Giá tn ghi so cüa tài san thu thu nhp doanh nghip hoAn lai dtrcic xem xét li vào ngày kt thác
k' ké toán va &rçic ghi giám dn mrc bào dam chAc chAn có dü lçri nhun tInh thus cho phép lcri
Ich cüa mt phin hoc toàn bO tãi san thuê thu nhp hoAn lai dtrcic scr dmg. Các tài san thuê thu
nhp doanh nghip hoAn l?i chixa hi nhn trLrOc day dtrcic xem xét lai vào ngây két thtic k' ké
toán và duvc ghi nhn khi chAc chAn CO dii lçri nhun tmnh thué dê cO the sCr ding các tài san thuê
thu nhp hoãn li chtra ghi nhãn nay.
Tài san thuE thu nhp hoAn lai va thu thu nhp hoAn 13i phài trã duçxc xác djnh theo thus suit dr
tinh së ap ding cho kS' tài san drqc thu hOi hay nq phài trá dtrçic thanh toán, dra trén các mIrc
thué suât và lut thuê có hiu hrc vào ngày kêt thiic kS' k toán.
ThuE thu nhp hoAn Iai dtrqc ghi nhn vao báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh ngoai trr tru&ng
hcrp thuê thu nhp phát sinh lien quan den mt khoãn mi,ic thrqc ghi thang vào vOn chU sO h0u,
trong trueing hçp nay, thud thu nhp hoAn lai cüng &rqc gui nhn trirc tiêp vâo vOn chii sO hu.
Cong ty chi bii trr cac tài san thu thu nhp hoAn li và thu thu nhp hoAn lai phâi trã khi các
don vi np thud có quyn hçp pháp duqc bü ttir gi1ta tài san thuê thu nhâp hin hành vOi thu thu
nhâp hin hãnh phai np va các tài san thuê thu nhâp hoAn lai và thus thu nhp hoAn lai phãi trã
lien quan den thuê thu nhIp doanh nghip ciia ciing mt dan vi np thuê và dLrçlc quàn l' bOi
10
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cüng mt cc quan thu và dorn vj np thug di.r djnh thanh toán time thu nhIp hin hñnli pliii tut v\
tài san thuê thu nhâp hin hành trên co' so thuân.

3.15 Cdc ben lien qua?.
Các ben dtrc coi là ben lien quan cüa Cong ty néu mt ben cO khã nang, trrc tip hoc gián tiep
kiém soát ben kia hoAc gay ành htmg dãng ké tth ben kia trong viêc ra cac quyêt djnh tài chInh
va hot dOng, hoc khi Cong ty v ben kia cüng chju sr kiêm soát chung hoc ành hung dáng
ké chung. Các ben lien quan có the là cac COng ty hoc cac ca nhân, bao gôm các thành viên gia
dInh than cn cüa các cá nhân thrqc coi là lien quan.
4. TLEN VA CAC JUIOAN TUcNG DUYNG TIEN

Scu6iIc)>
lien mat
lien gIrl ngân hang
Các khoán ttrang dtrorng tin

90.328.918
59.554.608.484
393.200.000.000
452.844.937.402

TONG CNG
5. CAC KHOAN PHAI THU KHAC

Sdcuik
Phài thu iãi tin gIrl
Co tue phai thu
Tam 1mg dau ttr dir an
K qu thirc hin di,r an
Phái thu khác
TONG CQNG
Trong dO:
Phái thu ben lien quan ahuyet miii Ii 19)
Phái thu các ben khác
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Doii v tInh: VND
so ddu nám
49.465.136
112.075.742.134
491.900.000.000
604.025.207.270

Doii V tinh: VND
SO od.. nám

28.914.612.603
164.78 1.457.640
98 .45 0.3 26 .440
IO.600.0000.000
3.585.161.640
306.331.558.323

52.646.997.260
318.413.852.000
37.958.842.373
10.600.000.000
6.278.823.881
425.898.515.514

174.532.345.563
13 1.799.212.760

328.427.478.768
97.471.036.746
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6. TAI SAN CO DINH HUt HINH

£¼in vi lInk: VND

Phwong iin
van tái

Nhà cwa &
vt kiln trñc

Nguyen giá:
S du nãm
Mua mài
Du tu XDCB hoân thânh

Thilt bj
van phong

Tang c3ng

5.495.528.464

1.258.818.749
32.455.000

S cui k3'

15.535.842.267
99.340.000
9.670.423.273
25.305.605.540

5.495.528.464

1.291.273.749

22.290.189.480
131.795.000
9.670.423.273
32.092.407.753

Giá tn hao men Iüy k:
Sdunäm

12.889.594.109

4.323.241.499

496.808.200

17.709.643.808

63.030.731
12.952.624.840

172.375.965
4.495.617.464

75.227.949
572.036.149

310.634.645
18.020.278.453

2.646.248.158

1.172.286.965

762.010.549

4.580.545.672

12.352.980.700

999.911.000

719.237.600

KMu hao trong kS'
S cui k3'
Giá tn can Iai:

S6 dAu nãm

Quyn sz" dyng d6i

Phdn mlm vi tinh

14.072.129.300
Don vi tInh: VND
Tong c5ng

11.592.038.449

11.592.038.449

3.327.623.318
306.650.000
3. 17 1.863 .3 18
462.410.000

14.919.661.767
306.650.000
3.171.863.3 18
12.054.448.449

3.816.303.310

3.327.623.318

7.143.926.628

80 500.266

3.022.536
3.171.863.318

83.522.802
3.171.863.318

So cuoi ky
Giá fri con Iai:

3.896.803.576

158.782.536

4.055.586.112

SdAunãm

7.775.735.139
7.695.234.873

303.627.464

7.775.735.139
7.998.862.337

S cui k'
7. TA! SAN CO DIN!! VO hUN!!

Nguyen giá:
S dAn näm
Mua mài
Thanh 19
S cu6i ky
Giá trl hao men Iuy k&
S6 dAn nãm
K1u hao trong k9
Thanh 19
A

A.

S cu6i ki

/2
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8. BAT DQNG sAN DAU TU

Nhà tha &
vat kiên trüc

May rnóc
& thiêt bj

Thilt bj
van phông

Khác

Don vi IInh: VND
Tdng c5ng

Nguyen giá:
A
So.( dau
nam

989.638.933.389

Tang trong k'

7.221.136.507

Thanh 13
(. ky
So cuoi

2.548.471.364

372.973.257.258

90.250.454

546.453.001

1.363.248.894.102
7.22 1. 136.507

90.250.454

2.638.721.818

994.311.598.532

372.973.257.258

370.069.173.295

218.933.184.090

8.450.639.763
2.548.471.364

6.043.509.063

S cui k5'
Cia tn cOn hi:

375.971.341.694

224.976.693.153

So (taLl flail

619.569.760.094

154.040.073.168

773.609.833.262

s6 cuoi k

618.340.256.838

147.996.564.105

766.336.820.943

546.453.001

1.367.831.308.791

546.453.001

589.639.060.840

Cia tn hao mon Iuv k:
S

(1U nini

Khu hao trong k'
Thanh 1

90.250.454

14.494.148.826
2.638.721.8 18

90.250.454

/3

546.453.001

601.494.487.848
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9. cAc luloAN DAU TIY TA! CHfNH
Dâu tu' ngãn hn

So cuOi kj>

Don vj tInh: VND
SO dáu nãm

Chfrng khoán kinh doanh (Thuylt minh sd 9.1)

29.472.887.419

59.751.236.919

Dii' phông giãrn giá dan tir ngäri han

(6.603.375.421)

(6.378.080.421)

420.000.000.000

310.000.000.000

442.869.511.998

363.373.156.498

DAu tir nArn gii dEn ngày dao hin (*)
Giá tn con lai clia các khoãn diti ttr
ngän hn

(*) DAu tu nm giii dEn ngày dáo
han 420.000.000.000 là các khoán tin gth ngân hang có thi han gôc
trên ba (3) tháng và dirâi muñ hai (12) thang, hi.r&ng lâi suât binh quân trong khoâng 5.50%/nAm.

I)iti tu' (lal han

Don v: tInh: VND
So cu& kjj>

Du tix vào Cong ty con ('Thuylt minh s6 9.2)
Du tir vào các cong ty lien kEt ('ThuyEt minh sc 9.3,)
Du ti.r dài han khác (Thuyll ,ninh sd 9.4,)
Dir phOng giãm giá du tir dài han
D/Iu nr nm gii dEn ngày dáo h?n (Thuv'i ininh so 19)
Giá tn con lai cüa các khoán dãu tir
(lai han

14

S ddu nám

2.816.090.162.578

2.779.277.518.578

6.444.510.798.762

6.440.924.118.299

694.711.427.658

701.533.143.058

(24.396.975.067)

(4.082.712.957)

530.000.000.000

530.000.000.000

10.460.915.413.931

10.447.652.066.978
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9.1 C/sang klsoán kinh doanh
Sd cudi 'ci>
Giá tn ddu 1w (VND)
DrphOng(VND)
6:133.400.000
(6.133.400.000)
23.339.487.419
(469.975.421)

Ten COng ly
COng Ty CP Mang Cành
Các khoân dAu tu khác
TONG CQNG

29.472.887.419

9.2 Dâu 1w cü', Ong ty ni vào cdc cong ty con
Ti> 1 sá
Ten cong ly
hthi (%)
Cong ty TNHH Quán L va Khai Thác Bt
100,00
Dng San R.E.E
Cong ty CP Djch Vu & K Thut Ca Din
90,90
Lanh R.E.E
Cong ty CP Din May R.E.E
99,99
Cong ty CP Nang Luqng Mt Tri R.E.E
99,99

Giá tn ddzi 1w

(6.603.375.421)

( 'ND)

SO ddu nám
Giá hi dau 1w(VND)
Du-phOng (kWD)
6.133.400.000
(6.133.400.000)
53 .6 17.836.919
(244.680.421)
59.751.236.919
(6.378.080.421)

Dja dim

Nganh nghJ kinh doanh

IC)>

Sd ddu nOm

6.000.000.000

6.000.000.000

TP.HCM - Vit Nam

DV quân 1' van phOng

149.997.353.000

149.997.353.000

TP.HCM - Viêt Nam

Cadiên

149.992.500.000

149.992.500.000

TP.HCM - Viêt Nam

Diên may

84.928.562.025

42.228.562.025

TP.HCM - Vit Nain

Din

So cudi

Cong ty CP Bt Dng San R.E.E

99,97

650.592.000.000

650.592.000.000

TP.HCM - Viêt Nam

Bat dong san

Cong ty CP DAu Tu Nuâc Sch Vit Nam

99,97

200.000.000

200.000.000

TP.HCM - Vit Nam

Cong ty CP Thüy Din Thác Ba

60,42

655.239.489.784

655.239.489.784

Yen Bái — Vit Nam

Cung cap ntràc
Thüy din

Cong ty CPPT Din Nong ThOn Ira Vinh

66,29

56.252.866.009

56.252.866.009

TràVinh— VietNam

Cung cAp din

Cong ty CP H TAng và BOS Vit Nam

50,61

207.611.970.000

207.61 1 .970.000

Ha NOi — Viêt Nam

BAt dOng san

Cong ty CP Phong Din Thun Binh (*)

49,08
100,00
70,00

105.275.421.760
750.000.000.000
0
2.816.090.162.578

111.162.777.760
750.000.000.000
0
2.779.277.518.578

BInh Thuân — Vit Nain
TP.HCM - Viêt Nam
TP.HCM — Vit Nam

Din gió

COng ty TN Ill-I TMDV TIn HiLI Xanh
Cong ty CP BAt Dng San Song Long (**)
TONG CNG

(*)Tai ngày3 1/03/2020, Cong ty nAm gii han 50% quyn biu 9uyt dói vói COng ty C6 PhAn Phong Din Thun BInh.
(**) TInh den 3 1/03/2020, COng ty chua gop vOn vào Cty CP Bat Dng San Song Long.
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Ca si ha tAng din
BAt Dng San

CONG TY cO PHAN C

DIN LNH

THUYET M1NH BAO CÁO TA! CHINH
Qu I k& thüc ngày 31 thang 03 näm 2020
9.3 Baa 1w vào các cong ty lien kit
Ten cong ty

Tj lc so hiu (%)

Ngành nghc kinh doanh

Giá In ddu 1w ( VND)
So cudi k

Sd ddu nám

Cong ty CP Dja Oc Sài GOn

28,87

54.457.202.000

54.457.202.000

Bt dng san

Cong ty CP Thüy Din Thác Mci

42,63

382.178.855.776

382.178.855.776

San xuat diçn

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 Phâ Li

24,14

825.727.978.500

825.727.978.500

San xut then

Cty CP Thüy Din Srok Phu Miéng

173.265.171.175

173.265.171.175

Cong ty CP Thüy Din Song Ba Ha

3430
25:76

368.000.000.000

368.000.000.000

San xuat then
San xut din

Cong ty CP BOO Nuâc Thu Drc
Cong ty CP Cp Nuàc Thu Dc
Cong ty CPDT Ntrâc Tan Hip
Cty CP DT và KD NLrâc Sach Sal GOn
Cong ty CP Cp Ntrâc Gia Djnh
Cong ty CP Thüy Din Bmnh Din
Cong ty CP Cp Ntrâc Nhà Be
Cong ty CP ID Vinh Scm SOng Hinh
Cong ty CP Thüy Din Min Trung
Cong ty CP NLràc Sach Song Dà
Cong ty CP Thüy Din Mithng Hum
Cong ty CP Cp Ntrâc Khánh HOa

42,10
44,17
32,00
30,00
20,05
25,47
20,02
49,52
22,68
35,95
49,06
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
40.176.895.080
1.973.792.057.976
615.869.678.461
691.163.889.610
324.939.754.206
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
1.970.205.377.513
615.869.678.461
691.163.889.610
324.939.754.206
254.626.200.010

Cung cAp nuâc
Cung cAp nirâc
Cung cAp nuâc
Cung cap niràc
Cung cAp n,thc
San xuat then
Cung cAp ntrOc
San xuAt din
San xuAt then
Cung cap nJxórc
Cung cAp din
Cung cAp ntràc

6.444.510.798.762

6.440.924.118.299

TONG CQNG

16

CONG TY CO PHAN CO DIN LNH
THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH
Qu I t thüc ngày 31 tháng 03 nãm 2020
9.4 DAu 1w dài ban khdc

So cuOi A'

Ten Cong ty

Giá trj ddu
lu(VND)

Cong Ty CP Nhit Diên Quang
Ninh
Cong ty CP Than Dèo Nai
Các khoân dAu tu dài han khác
TONG CQNG

SO dáu nám

Dtphông (VND) Giá In dáu iw(VND)

463.824.588.800 (20.038.313.010)

Dtphông (VND)

470.646.304.200

13.357.749.879

(1.252.082.682)

13.357.749.879

(1.867.625.082)

217.529.088.980

(3.106.579.375)

217.529.088.979

(2.215.087.875)

694.711.427.658 (24.396.975.067)

701.533.143.058

(4.082.712.957)

10. THUE PHAI NQP NBA NU1C

56 cuôi k
Thu4 thu nhp doanh nghip

11.009.331.197

12.347.475.906

474.701.637
11.484.032.834

988.119.104
567.664.091
13.903.259.101

Thus GTGT
Thud thu nhp cá nhãn
TONG CQNG

Don vj link VND
Sd ddu nám

Don vi tin/v VND
So cuôi /cj)
Sd ddu nám

11. CHI PHI PHAI TRA
Chi phi IAi vay, trái phiu
Các khoãn phâi trã khác

43.502.844.249

97.775.403.067

2.979.643.903

23.732.020.154
121507.423.221

46.482.488.152

TONG CQNG

12. CAC KHOAN PHAI TRA NGAN H3N KHAC

Don vj tIn/v VND
Sd ddu nám
Sd cudi k
Bao hiem xa hQI, bao hiem y te, KPCD, BHTN
Phãi trã các khoàn du tu
C tüc, trái t(rc phãi trã cãc C6 dông
Các khoãn phái trã khác
TONG CQNG

Trong do:
PhOi Ira ben lien quan 'thuyêt minh 19,)
Phái Ira các ben khác
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45.923.080

43.503.580

32.189.013.206

33.611.023.026

540.900.264.826

45.186.046.606

5.641.661.021

9.317.289.058

578.776.862.133

88.157.862.270

4.301.417.755
574.475.444.378

7.574.766.058
236.011.004.035

CONG TY CO PHAN CO DIN LINH
THUYET MINH BAO CÁO iAi CHfNH
Qu I kt thtic ngày 31 tháng 03 nãm 2020

13. VAY VA NqTHUE TAI CHiN!!

Doi vj iInh: VND
SO cull kj)

SO dlu ná,n

401.776.309.527

481.578.452.384

13.! NgJn hn
Vay ngän hn
Vay ngdn han (ihuyIt ,ninh 19)

68.000.000.000

68.000.000.000

Nq dài hgn dIn han phái Ira (*,)

83.776.309.527

163.5 78.452.384

Trái p/liEu dài han dIn hgn p/là! Ira (**)

250.000.000.000

250.000.000.000

13.2 Dài ban

3.195.987.989.126

Vay dãi hii

415.457.976.186
2.780.530.012.940

Nq dài han (*)
Trái philu (* *)

3.597.764.298.653

TONG CQNG

3.194.634.560.924

415.457.976.186
2.779.176.584.738
3.676.213.013.308

Các khoãn va dài h?n CO 1i suât ttiong 11ng ti: 5,6% den 8,5% / nm.
( C/li fill Va, dài h(in u/lw sauu:
Khoán tIn dung sO
SO cull Içj(VND,)
hang TNHH M51 Thành Vlên HSBC

Ngày dIn hzn

Mo là là! san thE chOp

Ngan

HDTD/VNM
318.214.285.713
170276CM (VND)
Ngân hang TMCP QuEc TI — C/li Nhánh Sài Gbn
HDTD/100.HDTD.625
133.330.000.000
.16 .VIB (VND)

Ngày 24 thang
7 nm 2024

Tài san ti dja chi s 9 Doàn
VAn Ba, Phixäng 12, Q.4, TP. HCM

Ngày 30 thang Th chAp bang khoán phãi thu tü cho thué
9 näm 2021 vAn phOng cüa các cao 6c, khoãn phãi thu
CO tixc nhn tr cty CP BOO Nuàc Thu Duc

Ngân hang TNHH MTV Shin/lan Vial Nam

SHBVN/BC/HDTD/R
EE/20 1805(VND)

TONG CQNG

47.690.000.000

Ngay 08 thãng
5 nm 2026

Th chAp bang tãi san hinh thành trong
nwng lai thuOc quyén sO hUu cüa Cty CP
Ca Din Lnh tal dja chi 364 Cong HOa,
P13, Tan Bmnh, TP.HCM

499.234.285.713

(**) Trái phi&i
Vào ngày 28 thang 9 nam 2017 và ngày 18 tháng 10 nAm 2017, Cong ty dA phát hành 1.000 trái
phiu vOi t6ng giá trj 1.000 t' VND (mnh giá 1 t' dng/ trái phiu), s6 trái phiu nay dtrçTc mua hal
Ngân hang Thi.rang mi CO phn Ngoi thi.rang Viêt Nam - Chi nhanh Ho Chi Minh ("VCB") va Cong
ty Lien doanh Quan ly quy dau tu chimg khoan Vietcombank ( VCBF ). Cac trai phieu nay ducic hoan
trã sau nAm (5) nAm k tr ngày phát hành.
Cong ty cam kt mua Ii S6 Itrqng trái phiu trithc hn k tr ngày phát hành theo kE ho?ch nhtr sau:
- 250 trái phiu dã phát hành vao ngày trOn hai muai b6n (24) tháng k tr ngáy phát hành;
- 250 trái phiêu dã phát hành vào ngày trOn ba mimi sãu (36) tháng ké tü ngày phát hành;
- 250 trái phiêu dã phát hành vâo ngày trOn bôn mimi tam (48) thang ké tr ngày phát hành; và
- 250 trái phiOu dã phát hành vao ngày trOn sau muai (60) tháng k tir ngày phát hành.
T6ng so tin thu tr dQt phát hành nay thrqc sO ding d dAu tu cac dr an cüa Cong ty; tAng quy
mO vOn hoat dng cüa Cong ty. Các trái phiu nay duqc dam bào bang 74.896.260 CO phi6u Cong ty CO
phAn Nhit di*ii Phã Lai thu,c sO hOu ccia Cong ty (ThuyOt minh sO 9.3).
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CONG TY cO PHAN CO DIN LiNH
THUYET M1NH BAO CÁO TAI CHINH
Qu I kEt thüc ngày 31 tháng 03 nAm 2020
Vào ngày 28 thang 01 närn 2019 Cong ty dA phát hành 2.318 trái phiu cO kS' han 10 näm (REEBOND2O29) vài thng giá trl 2.318 t VND (mênh giá 1 t' dng/ trái phiu). Day là Trái phiEu không
chuyn d61, không kern ching quyn và dtrçic bão länh thanh toán bôi Credit Guarantee and Investment
Facility (CGIF) — Mt qu5' tin thác cüa Ngan hang phát trin Châu A ("CGIF").
Tang si tin thu disqc tr dqt phát hành nay d sir dvng cho vic phát triEn dr an và các hoot
dng mua ban, chuyn nhtrqng vn. Các trái phiu nay &rcic darn bão bang 38.365.168 cô phiu Cong
ty CP Thüy Din Thác Ba Va 32.000.000 c phiu Cong ty CP Thüy Din Song Ba Ha.
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CONG TY cO PHAN C DIN LiNH
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHtNH
Qu I kt thüc ngày 31 tháng 03 nãm 2020

14. VONCHUS€HUU

V6n cphdn
Nrn triric
So dâu nãm
Lqi nhun tang trong kS'
Chiacôt(rc

Thng d
von cô phán

Cd phi
ngán qu9

Qu9 ddu iw
phál iriên

3.100.588.410.000

1.050.233.348.786

(83.026.660)

200.979.473.252

S cuôi nãm
Näin nay

3.100.588.410.000

1.050.233.348.786

(83.026.660)

200.979.473.252

S6 du näm
Lci nhun tang trong kS'
Chia Co tirc nAm trtrâc (*)

3.100.588.410.000

1.050.233.348.786

(83.026.660)

200.979.473.252

S6cu6ik5'

3.100.588.410.000

1.050.233.348.786

(83.026.660)

200.979.473.252

-

Doii vj tInh: VND
Lçri nhuan
chwa phán phOi

Tong c3ng

3.633.608.626.986
1.249.595.591.592
(558.091.666.800)
4.325.112.551.778

7.985.326.832.364
1.249.595.591.592
(558.091.666.800)
8.676.830.757.156

4.325.112.551.778
157.818.404.656
(496.081.481.600)
3.986.849.474.834

8.676.830.757.156
157.818.404.656
(496.081.481 .6QQ
8.338.567.680.212

(*) Theo Quyt djnh cüa Hi Dng Quán Trj s 03/2020/QD-HDQT-REE ngày 12 thang 02 näm 2020, HDQT cüa Cong ty dâ th6ng nht thông qua Th trInh cüa Hi
D6ng Quãn TrI ("HDQT") v k hoch chi trâ t?m rng C6 t(rc bang t16n cho cac C6 dông hin hUu cüa Cong ty tai mrc 16% trén mnh giá cüa c6 phiu ph6 thông.
Cong ty dA ch6t danh sách c6 dOng d6 chi trã tm (mg c6 t(rc 16% nay, tixang dtwng vi 496.08 1.481.600 VND vào ngày 03 thang 03 näm 2020 và thi,rc hin chi trã
vào ngày 10 thang 04 närn 2020.

20

CONG TV cO PHAN CO DIN LiNH
THUYET MINH BAO CÁO iAi CHINH
Qu I kt thüc ngày 31 thang 03 näm 2020
15. DOANH THU
15.1 Doanh

thu

ban hang và cung Cap dch vi
Doi vi tInh: VND
QujI nOm 2020
QujJ nám 2019

Tng doanh thu
Trong do:
Doanh thu tz~ cung cOp djch vy

167.230.950.402

141.589.799.437

16 7.230. 950.402

141.589.799.437

15.2 Doanh thu hot dng tài chInh

Don vi tmnh: VND
QuI nOm 2020
Quj I nOm 2019
C tire dixcrc chia
Lãi tiên gCri
Lãi chénh 1ch tS' giá
Lãi tir thanh I các khoán du ttr

113.639.674.538
29.815.120.175
6.185.981
16.586.525.100
160.047.505.794

TONG CQNG
16.CHI PHI TA! CHINH

345.562.168.135

Do7i vj tInh: VND
QuI nOrn 2020
QujI nOm 2019

Dr phông (Hoàn nhp) giàm giá du tu
Chi phi IAi vay
Phan b6 chi phi phát hành trái phiu
Lô chénh 1ch t giá
Lô tir thanh 1 cac khoãn du tLr
Chi phi tài chInh khác
TONG CONG

17.THU NHJP KHAC, C

220.320.458.022
37.581.286.068
15.019
87.660.409.026

PHI

iuiAc

20.539.557.110
75.949.514.235
1.353.428.202

62.413.655.223
69.835.554.570
1.033.992.176

108.088.356
97.950.587.903

6.343.904.275
139.627.106.244

Don vi tInh: VND
QujI nOm 2020
Quj Inám 2019

Thu nhp khác
ChiphIkhác

1.929.145.747

982.147.010

TONG CONG

1.929.145.747

982.147.010

18. CHI PHI HOAT DONG
Qui

mOm

Doii vi tInh: VND
2020
Qu mOm 2019

Chi phi nhân cong
Chi phi khâu hao tài san cô djnh
Chi phI dich VU rnuavào
Chi phI khác bAng tiên

6.888.249.858
14.888.306.272
3 1. 123.974.585
9.479.088.361

7.128.977.573
11.636.433.103
26.151.858.477
3.770.206.415

TONG CONG

62.379.619.076

48.687.475.568
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CONG TY CO PHAN CO DIN LANH
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHfNH
Quy' I kt thüc ngày 31 thang 03 nAm 2020
19. CAC NGHJEP vij vA SO Dl! vOi CAC BEN LIEN QUAN

Các nghip viii vài các cOng ty có lien quan bao gm tt câ các nghip vii &rqc thrc hin vài các
cOng ty ma Cong ty cO m6i lien k& thông qua quan h dâu Ur, nhân du ti.r hoc thông qua mt nhà dâu
tr chung và do do s là thành viên cüa cüng mt Cong ty.
Các nghip viii chü yu vâi các ben lien quan trong k' nhtr sau:
Giá In (J'WD)

Các ben lien quan

M6i quan h

Ni3i dung nghip vy

Cong ty C6 phn Djch V & K
Thut Ca Din Lanh R.E.E

Cong ty con

Doanh thu cho thuO
Chi phi XDCB
Thu nhãp cO t(rc

1. 121.029.047
(6.168.636.364)
38.173.396.898

Cong ty C phAn Din May R.E.E

Cong ty con

Doanh thu cho thuO

168.061.927

Cong ty TNI-IH Quãn L &
Khai Thác Bt DOng San R.E.E

Cong ty con

Doanh thu cho thuO
Phi quãn l'

8.047.245.448
(24. 109.638.496)

COng ty C phn Bt Dng San
R.E.E

Cong ty con

Doanh thu cho thuê
Chi phi XDCB

3.624.435
(394.386.699)

COng Ty TNHH Thtrang Mi &
Djch V,i RMC

Cong ty con
gián tiêp

Cong Ty CP Nang LLrqng Mt
Tr&i REE

Cong ty con

1)oanh thu djch viii
LAi cho vay

Cong ty TNI-IH Thirang Mai Djch
Vi Xây Dmg Tin Hiu Xanh

COng ty con

Chi phi lãi vay

(288.767.123)

Cong ty C Phn Phong Din
Thun Binh

Cong ty con

Thu nhp c6 trc
CO trc dOn tich
giam gia von

6.112.500.000
5.887.356.000

Cong ty C6 Phn Ha Tang va
BDS Vit Nam

Cong ty con

Thu nhap cô tt.rc

23.241.340.640

COng Ty C Phn Phát Trin Din
NOng Thôn Trà Vinh

Cong ty con

Thu nhp cô tüc

6.978.544.000

Cong ty C6 Phn ThCiy Din
Srok Phu Mieng

COng ty lien kt

Thu nhap CO UEC

15.433.893.000

Cong ty C Phn Ntrâc Tan Hip

Cong ty liOn kt

Thu nhp c6 t(rc

19.200.000.000

Cong ty C Phn DAu Ttr va
Kinh Doanh Ntrâc Sch Sài GOn

COng ty liOn k&

Thu nhp c t(rc

4.500.000.000

Cong ty C Phn Thüy Din
Vinh San SOng Hinh

COng ty liOn kEt

Cho vay

135.000.000.000

Lãi trái phiu và cho vay

15.260.134.246
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Doanli thu cho thii

182.521.887

5.000.000
45.205.479

CONG TY CO PHAN CO DIN LNII
TWJYET MINH BAO CÁO TA! CHINH
Qu>" I k& thüc ngày 31 tháng 03 nArn 2020
Vào ngày kt thüc kS' k toán, các khoân phãi thu và phái trâ các ben lien quan du'cic th hin nhix sau:
Phãithu khách hang

Các ben lien qua,z

Mi quan h

Nc5i dung nghip vu

Cong ty CP Diên May REE

COng ty con

Phái thu/phái Ira
(VND)
Doanh thu cho thué
184.868.120

COng ty CP Phong Din Thun Binh

Cong ty con

lung truàc CP dr an

396.596.896

Cong ty TNHH Thtrang Mi & Djch
Vi RMC

Cong ty con
gián tiép

Doanh thu djch vii

190.793.403

TONG CQNG

772.258.419

Phãi thu c/to vay ngJn hgn
Cong ty C Phn Thüy Din Vinh
San — Song Hinh
TONG CQNG

Cong ty lien kt

Chovay

203.600.000.000
203.600.000.000

Tráiphiiu nan: gifr din ngày ddo hin
Cong ty CP Thüy Din VTnh San —
COng ty lien kt
SOng Hinh
TONG CONG

Mua trái phiu

500.000.000.000
500.000.000.000

Phw i/i,, kl,dc
Cong ty Co PhAn Djch Vi & K5
Thuât Ca Diên Lnh R.E.E
Cong ty TNHH Quàn L & Khai
Thác Bat Dng San R.E.E

Cong ty con

Phâi thu c tirc

110.000.000.000

I
Cong ty con

Cung cp djch vi

2.702.942.717

Cong ty liOn kt

Phài thu c6 tüc

15.433.893.000

Cong ty con

Phái thu c tCrc

6.978.544.000

Cong ty CP Ha Tang và BDS Vit
Nam

Cong ty con

Phái thu c6 tüc

23.241.340.640

Cong ty CP Cp Nuâc Khánh HOa

COng ty liOn kEt

Phãi thu c tirc

9.127.680.000

ty liOn kt

Phãi thu lãi trái
phiOu

7.047.945.206

COng ty C6 Phn Thüy Din Srok
Phu Mieng
Cong ty CPPT Din NOng Thôn Trà
Vinh

COngtyCPThüyDinVTnh San—
SOng Hinh
TONG CQNG

Cong

174.532.345.563

Phdi trã ngwoi ban
Cong ty TNHH Quan L & Khai
Thác Bat Dng San R.E.E
TONG CONG

COng ty con
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Phidjchv
quàn 1)

(113.927.876)
(113.927.876)

1

CONG TV CO PRAN CO DIN LNH
THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH
Qu I kt thic ngày 31 thang 03 nãm 2020
Phài trã vay ngn h3n
Cong ty TNHH Thirng Mai Dich
Vi Xây Drng Tin Hiu Xanh
TONG CQNG

COng ty con

Vay

(68.000.000.000)
(68.000.000.000)

Cong ty con

Phi dich \1
quàn I

(4.301.417.755)

1'/i(ii Ira khdc

CôngtyTNHH Quãn L & Khai
Thác Bat Dtng San R.E.E
TONG CONG

(4.301.417.755)

Mt vài s Iiu tLrang rng trong các báo cáo tài chInh cüa nãm truâc dä duçc phãn loai Ii cho phü Iic)p
vài hInh thüc trInh bay cüa các báo cáo tài chinh näm nay.
Báo cáo tài chInh Qu' I nãm 2020 kt thác ngày 31 tháng 03 näxn 2020 dä thrqc Ban Tng Giáni D6c
Cong ty phé duyt dê phát hành vào ngày 28 tháng 04 nAin 2020.

4/
Pham Thi NgQc Trang
Ngu&i 1p

H Trn Diêu Lynh
Ké Toán Tnnng

:1 Mai Thanh
iám dôc

Ngay 28 tháng 04 nAm 2020
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