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DvT VND
Ma
so

TAISAN

100

A - TA! SAN NGAN HAN

110

I. Tin và các khoãn tuo'ng duo'ng tin
1.Tin

112
120
121
122
123
130

Thuyét
.
inznh

4

2. Các khoàn Urong throng tin
II. Các khoãn du tu tài chInh ngãn han
Chtngkhoán kinhdoanh
2. Dr phông giãrn giá chtng khoán kinh
doanh

12.1
12.1

3. DAu ti.r nm giit dn ngày dáo hn
III. Các khoãn phãi thu ngän hn

Socuozky

Sodaunam

6.004.331.756.804

5.999.047.688.457

785.928.804.242

1.539.577.051.904

265.008.804.242

258.172.051.904

520.920.000.000

1 .281.405.000.000

1.413.803.945.521

1.221.295.628.590

29.471.918.847

59.751.826.582

(6.482.358.365)

(6.378.080.42 1)

1.390.814.385.039

1.167.921.882.429

2.561.470.745.147

2.137.973.891.941

131

1. Phãi thu ngn han cia khách hang

1.190.830.281.582

906.379.776.68 1

132

2. Trãtnràc cho ngtràri ban ngAn han

421.254.212.85 1

230.844.673.692

134

3. Phâi thu theo tin d hçrp dcng xây drng

479.674.087.857

605.008.227.997

135

4. Phãi thu v cho vay ngn han

298.392.000.000

98.600.000.000

136

5. Phái thu ngn hn khác

232.672.722.404

357.3 10.831.522

137

6. Du phông phãi thu ngn hn khO dôi

(61.352.559.547)

(60.169.617.951)

1.147.204.245.622

987.203.880.889

1.159.878.065.085

999.666.629.701

(12.673.819.463)

(12.462.748.8 12)

95.924.016.272

112.997.235.133

6.151.770.643

3.033.216.333

83.653.425.855

99.572.593.894

6.118.819.774

10.391.424.906

13.765.387.032.454

13.623.717.107.259

41.495.465.119

38.930.286.119

218.151.844

218.251.844

41.277.313.275

38.712.034.275

1.886.668.086.990

1.859.029.456.603

1.820.392.165.344

1 .826.990.770.850

3.666.366.909.156

3.588.886.266.481

(1.845.974.743.812)

(1.761.895.495.631)

140

IV. Hang tn kho

141

1. Hangtn kho

149

2. Dir phông giãrn giá hang tn kho

5

7

150 V. Tài san ngãn han khác
151

1. Chi phi trà trtrâc ngn han

152

2. Thus giá trl gia tang duc khu trr

153

3. Thud và các khoãn phái thu NhàNuic

200

B - TA! SAN DAI HAN

210

I- Các khoãn phãi thu dài han

211

1. Phâi thudài h?n cCia khách hang

216

2. Phãi thu dài han khãc

220

I!. Tài san c djnh

221

1. Tãi san c6 dinh hthi hInh

222

- Nguyen giá

223

- Giá tn hao mon lOy k

5
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CONG TY CO PHAN CO DIN LNH

BOI-DN/HN
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30 thang 06 näm 2020

Ngay

DVT: VND

Ma
soA
227

mini,
9

2. Tãi san c dinh vô hInh

228

- Nguyen giá

229

- Giá tn hao mon liy k

230

Thuyi

TAISAN

11

III. Bt dng san dâu tir

SoA cuôikj

Sádiu nàm

66.275.921.646

32,038,685.753

83.539.995.9 15

51.923.033.233

(17.264.074.269)

(19.884.347.480)

1.836.202.145.575

1.856.448.851.637
2.577.608.715.779

231

1. Nguyen giá

2.616.685.673.894

232

2. Giátrj hao mOn lüy ké

(780.483.528.3 19)

(721.159.864.142)

139.770.660.950

67.744.027.165

240

IV. Tài san do dang dài han

242

1. Chi phi xây dung co ban dâ dang

10

139.770.660.950

67.744.027.165

250

V. Du ttr tài chInh dài han

12

9.290.892.444.840

9.2 14.040.662.876

12.3

8.002.053.998.168

7.896.638.703.005

12.2

763.940.368.587

791.898.218.587

12.2

(5.101.921.915)

(4.496.258.716)

252
253

1. Du ti.rvàocôngty lien kit, lien doanh
2. Du nr gop v6n vão don v khác

254

3. Dr phOngdu tiltài chInh dài han

255

4. Eu tu n&m gici' dn ngày dáo han

530.000.000.000

530.000.000.000

260

VI. Tài san dài han khác

570.358.228.980

587.523.822.859

261

1. Chi phI trã truâc dài han

280.882.525.400

279.357.312.065

33.0 17.766.979

37.985.696.827

256.457.936.601

270.180.813.967

19.769.718.789.258

19.622.764.795.716

262

2. Tài san thug thu nhp hon

269

3. Lqi th thuo'ng mai

270

TONG CONG TAI SAN

Md
A
so

NGUON VON

300

A - N€1 PHAI TRA

8.586.445.963.956

8.52 1.096.256.250

310

I. Nq ngn han

3.365.453.845.778

3.268.741.496.154

1. Phâi trãngu&i ban ngnhan

504.352.937.707

528.788.640.117

2. Ngu&i mua trà tin trLr&c ngn han

916.597.096.674

966.231.900.835

313

3. Thug và các khoán phai np Nhà nixâc

115.430.295.879

67.682.128.172

314

4. Phãi trá nguO'i lao dng

9.748.857.533

24.923.778.332

315

5. Chi phI phái trângnhn

538.929.378.252

629.171.187.108

318

6. Doanh thu chirathijc hin ngn han

8.445.414.077

10.606.530.597

319

15

125.109.572.108

139.664.115.458

320

7. Phái trá ngn han khác
8.Vay và ncithuê tâi chinh ngAn han

16

1.130.123.277.939

887.611.982.957

321

9. DirphOngphài trâ ngn han

11.126.843.020

9.804.178.215

322

10. Qu5' khen thtrrng phOc lqi

5.590.172.589

4.257.054.363

330

II. Ncr dài han

5.220.992.118.178

5.252.354.760.096

336

1. Doanh thu chra thirc hin dài han

252.563.525.42 1

236.500.000.000

337

2. Phài trã dài han khác

15

235.620.581 .474

232,432,916.731

338

3. Vayvànqdài han

16

4.687.917.479.325

4.739.198.675.041

342

5. Dirphongphái tràdài han

44.890.531.958

44.223.168.324

311
312

lai

TI:uye
minh

13
14
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CONG TY cO PHAN Cd DIEN LANH

BO 1-DN/HN

BANG CAN DÔI KE TOAN HP N}{AT ( tiép thee)
Ngãy 30 [hang 06 nãm 2020

D VT. VND

so
400

B - VON Cliii SO HUU

410

1. Vn chü s& hthi

411

Thuyét
m:nh

NGUON VON

17

1. VncphndApháthành

412

C phiu ph thôngcó quynbi&u
quyét
2. Thang dix vn c phn

415

4. C phiu qu

418

5. Qu dAuttr phát trin

411a

421
421a

-

6. Lqi nhuãn sau thus chixa phân phi
- LNST chixa phân phi lüy k dn CUOI
ky trtrac

S cwii kj

SJ ctàu nãm

11.183.272.825.302

11.101.668.539.466

11.183.272.825.302

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

1.050.489.3i0.786

1.050.489.310.786

(83.026.660)

(83.026.660)

234.656.818.414

240.271.674.291

6.117.904.549.357

6.005.760.541.830

5.488.249.254.904

4.366.867.019.300

421b

- LNSTchixaphânphik'này

629.655.294.454

1.638.893.522.530

429

7. Lqi Ich c6 dông không kim soát

679.7 16.763.405

704.641.629.219

440

TONG CONG NGUON VON

19.769.718.789.258 19.622.764.795.716

V

Th

q

cônc
'

COP1TA

cc
Pham Thi Uyên Phticmg
Nguôi 1p
Ngay 27 tháng 07 nãm 2020

H Trn iMêu Lynh
Ké toan trtrâng

guyê2ai Thanh
FQngim doc

CONG TY CO PHAN CO DIN LiNH

BAO cÁo KET QUA HOIST DONG KINH DOANH HOP NI-JAT
Qu' H kt thUc ngày 30 tháng 06 nAin 2020

Md
So
01
03
10

1. Doanh thu ban hang và cung cp dicli vi
2. Các khoãn giãm tth doanh thu
3.Doanh thu thun v ban hang và cung cap (lie!)

11
20
21
22
23
24
25
26
30
31
32
40
50
51
52
60
61
62
70

4. Giá v&i hang ban và djch vu cung cp
5. Lç'i nhun gp v ban hang và cung Cap dch vi
6. Doanh thu hoat dngtài chInh
7. Chi phI tài chinli
Thong dO: Chi phi liii vay
8. Lçri nhun tir cong ly liOn doanh, lien két
9. Clii phI ban hang
10. Chi phI quán l doanh nghip
11. Lgri nhun thun tir hot dung kinh doanh
12. Thu nhãp khác
13. Chi phI khác
14. Li nhuOn khác
15. Tng !çi uhuOn k loan truoc thu
16. Clii P11 thu TNDN hiii hành
17. Clii phi thu TNDN hoAn Iai
18 L9i nhuOn sau thu TNDN
18.1 Lçrinhuán sau thud czia cO dOngkhOngkidm soát
18.2 Ui! thuc
cac cd dOng cüa cOng ty mc
19. Läi co ban trên c phiu

Diln g ai

Pharn Thj Uyên Phi.rcrng
Ngtr&i lap
Ngay 27 tliáng 07 näm 2020

Thuylt
,ninh
18
I 8.1

18.2
19

20
20

21.1
21 .1

Qu II
Nd,n nay
Nd,n trwóc
1.289.756.572.520
1.259.492.400.305
(199.900.118)
(844.755.140)

Lily ki th ddu ndm dIn cut41 quj5 nay
Nd,, nay
Nd,n trtróc
2.473.524.566.064
2.340.863.193.766
(3.207.077.224)
(2.980.845.713)

1.289.556.672.402

1.258.647.645.165

2.470.317.488.840

2.337.882.348.053

(896.134.284.888)
393.422.387.514
41.973.971.776
(92.937.176.363)
(108.736.353.374)
176.002.337.894
(20.147.929.962)
(38.913.273.025)
459.400.317.834
3.203.982.433
(334.423.469)
2.869.558.964
462.269.876.798
(52.045.175.968)
(6.815.015.227)
403.409.685.603
29.648.758.708
373.760.926.895
1.2-

(914.387.885.504) (1.746.838.160.734)
344.259.759.661
723.479.328.106
65.151.530.918
108.063.915.983
(32.881.572.204)
(220.608.416.884)
(102.807.608.185)
(214.153.436.697)
212.122.996.515
293.280.731.701
(21.764.603.075)
(34.636.729.930)
(47.939.499.454)
(95.368.869.627)
518.948.612.361
774.209.959.349
4.150.133.620
5.406.753.075
(2.344.344.486) .
(887.122.410)
1.805.789.134
4.519.630.665
520.754.401.495
778.729.590.014
(61.898.552.650)
(90.373.450.136)
(546.761.989)
(6.850.706.413)
458.309.086.856
681.505.433.465
24.007.210.760
51.850.139.011
434.301.876.096
629.655.294.454
1.401
2.030

(1.686.629.334.252)
651.253.013.801
223.609.217.349
(193.266.993.756)
(193.358.111.614)
379.272.972.150
(37.972.071.728)
(88.524.612.627)
934.371.525.188
7.958.521.170
(5.263.386.612)
2.695.134.558
937.066.659.746
(107.515.578.128)
(1.066.492.864)
828.484.588.754
42.105.233.121
786.379.355.633
2.537

Ho Iran Dicu Lynh
KO toán truràng
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CONG TY CO PHAN CO DIN LNH
BAO CÁO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH HOP NHAT

Qu II kt thüc ngày 30 thãng 06 näm 2020

Giãi trmnh nuyên nhân bin dn kt ciuã hoat dÔn2 kinh doanh hp nht Qu$

11/2020:

Tng lqi nhuân sau thu hçrp nhAt cüa c dong cong ty Mc Quy II nãm 2020 là 374 t' dng, giãm 60,6
t' dngtixiig (mg giàm 14% so vâi crng k' nãm 2019, chü yu là do:

Lci nhun mãng h tAng din rnróc Qu' 11/2020 giâm 92 t' dng so v6i cüng ks', trong do ánh huâng
giãm chU yu là do trong kS' phát sinh hoàn nhp dix phOng dAu Ur 20 t trong khi Qu II näm 2019
hoan nhâp dn 73 t ding. Dng thai tInh hmnh thiy van vAn cOn chixa thuân lqi dAn dn Igi nhun tü
cac cOng ty clAu ar thutc màng nay cüng sVt giãm so vài cüng kS'.
DAng thxi vâi tác dng ciia COVID 19 dAn dAn sij dInh tré ci1a các dix an bAt dng san cüng ãnh himàng
tnrc tiAp dAn h9at dng cüa mâng cung cAp lAp dat, kAt qua dat dixçmc trong qu)2 11/2020 skit giãm 18 t'
dAng so vài cilng kS' nãm trtxóc
Tuy nhiên, màng bAt dng san trong qu' ghi nhn gia tang so vài cilng kS', gop phAn lam giãm bat
ành hixOng cüa mãng ha tAng din nuoc va cung cAp lAp dt trong kAt qua cüa toàn NhOm. Trong do
cO kAt qua tang trtr&ng t(r don vi lien kAt là Cong ty cA phAn Dja Oc Sài GOn Ngoài ra, tOa nhà
Etown 5 bAt dAu di vào hoat dng và phát sinh doanh thu t(r tháng 6/20 19 và dat duc t' l lAp dAy
trén 95% t(m qu' IV/2019 nén trong qu' 11/2020 phát sinh doanh thu toàn bô tOa nhà Etown 5, dOng
gOp vào Igi nhuân cüa máng bAt dng san so vài cüng kS'.

5

CONG TY CO PHAN CC DIN LINH

B03-DNIHN

BAO CÁO LUIJ CHUYEN TIEN TE HOP NHAT
Cho k' k toán 06 thang kt thüc ngày 30 thang 06 näm 2020

DVT VND
Mâs

Thuyt
minh

Chiliêu

Tfrngay 01/01/2020 TIrngay 01/01/2019
den ngày 3 0/0 6/2020 den ngày 3 0/0 6/2019

I. LU'U CHUY N TIEN T bAT
BONG KINH DOANH
01

Loi nhuân triróc thu

778.729.590.014

937.066.659.746

160.376.370.506

81.894.137.849

4.093.981.829

(11.097.230.039)

2.537.485.824

(24.603.113)

(3 83 .929.340.760)

(602.645.730.063)

216.860.293.101

196.783.462.814

778.668.380.514

601.976.697.194

(68.063.673.685)

(1.203.073.002.564)

(160.211.435.384)

13.211.554.732

(133.259.052.691)

138.284.666.778

(4.250.139.888)

(133.908.658)

30.279.907.735

7.859.704.927

(218.729.110.645)

(126.794.764.283)

Di.0 chinh cho các khoOn:
02
03
04

05
06
07
08
09
10

12

Khu haotài san c djnh

8,9,11

Các khoãn drphOng
(Li) l chénh 1ch t giá hi doái do dánh giá
Iai các khoãn mic tin t có gc ngoi t
(Ui) 1 tr hoat dng du tis
Chi phI lãi vayvà phân bchi phi pháthành
trái phiéu
Các khoãn diu chinh khác
Loi nhuân tLr hot dông kinh doanh
tru'óc thay dM vn hru dng
(Tang) giâm các khoán phãi thu
(Tang) giãm hang tn kho
(Tang) giárn cac khoãn phãi trá (không k
lãi vay phái trã, thus TNDN phãi np)
Tang (giâm) chi phi trá tnrâc

13

(Tang) giâm chrng khoán kinh doanh

14

Tin lâi vay datra

15

Thus thu nhp doanh nghip dã np

(55.204.336.836)

(84.215.364.065)

17

Tin chi khác tr hoat dng kinh doanh
Luu chuyn tin thuân tir hot dng
kinh doanh
II. LIYU CH1JYEN TIEN T1HOAT
BQNG BAU TIX
Tin chi d mua sm tài san c djnh

(4.225.881.774)

(2.266.042.978)

165.004.657.346

(655.150.458.917)

(494.595.448.399)

(198.209.954.569)

18.090.909

906.058.738

(1.888.061.566.85 1)

(2.660.512.558.044)

20

21
22

Tin thu tr thanh I' tài san c dinh

23

Gtri tin kS' han vào cac ngân hang

24

Tin thu hM cho vay cüa các don vi khác

1.465.377.064.24 1

1.530.218.058.044

25

Tin chi dAu tu gop vn vào dan vi khác

(106.740.436.436)

(149.976.307.811)

26

Tin thu hi dAu ti.r gop vn vao dcrn vi khác
Tin thu läi cho vay, c tire và !ai nhuân
thrcic chia
Lu'u chuyên tin thuAn tir hot dng
du tir

29.383.988.361

97.949.919.949

428.294.443.648

420.294.055.056

(566.323.864.527)

(959.330.728.637)

27
30
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CONG TY CO PHAN CO DIN Li.NH

B03-DNIHN

BAO CÁO LUU CHUYEN lIEN T HQP NHAT (tip thec)
Cho kS' k toán 06 thang k& thiic ngày 30 tháng 06 nam 2020
9VT: VND
Ma s

Thuyet
minh

Chi tiêu

lit ngày 01/01/2020 lit ngày 01/01/2019
den ngày 30/06/2020 den ngày 30/06/2019

31

ffl.LUU CHUYEN TIEN T1S HOiST
DQNG TAI cmrn
Nhán v6n gop cüa c dông thiu s6

15.000.000.000

-

33

Tin vay ng.n han, dài han nhn &rcrc

827.958.624.118

2.873.083.248.642

34

Tin chi trã nq g6c vay

(640.998.425.536)

(1.017.675.645.417)

36

C tirc dã trã cho chüs& hüu

(553.967.519.405)

(619.957.061.753)

40

Liru chuyn thun tu hoat doug tài chInh

(352.007i320.823)

1.235.450.541.472

50

Ltru chuyn tin thun trong k'

(753.326.528.004)

(379.030.646.082)

60

Tin và tirong throng tin du k'
Anh hu&ng cüa thay di t giá hi dOal
quy doi ngoai t

1.539.577.051.904

1.865.096.744.967

(321.719.658)

86.147.683

785.928.804.242

1.486.152.246.568

61
70

Tiên và tirong throng tin cui

Pham Thi Uyên Phiwng
Ngix&i lap

'

H Trn Diu Lynh
Kê toán tnrâng

Ngày 27 tháng 07 nãm 2020
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'/gu% lMai Thanh
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CONG TY CO PHAN C DIN LNH

I3O9-DN/HN

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT (tip theo)
Ngày 30 thang 06 nm 2020

1.

THÔNG TIN DOANH NGIIIP

Cong ty C phAn Ca Din Lanh là mOt cong ty c6 phAn duqc thành 1p tai Vit Nam theo Giy Chüng
nhn Dang k Kinh doanh s 1506/GP-UB ngày 25 tháng 12 näm 1993 do Uy ban Nhân dan Thành
ph H Chi Minh cap va theo giy chfrng nhân dang k kinh doanh S6 0300741143 do S& KHoach
va Du tr TP. Ho ChI Minh cp dtrqc diu chinh mài nht vào ngày 03 tháng 06 nAm 2016. Co phiu
cUa cong ty da dtrqc niém yt tai Sâ Giao djch Chcrng khoán Thành phô Ho ChI Minh theo Giây phép
s6 01/GPPH ngày 2 thang 6 näm 2000 do Uy ban Chüng khoán Nhà nuâc cAp.
NhOm Cong ty bao gm cOng ty mc, cong ty con và cac cong ty lien kt niur duçic trinh bay & thuyt
minh s6 12 c(ia báo cáo nay.
Hot dng chmnh cüa Nhóm cong ty là djch vu ca din cong trinh ( M&E), san xuAt và lAp dt các h
th6ng diu hOa khong khI, thit bj may tInh, thiAt bj viên thông và dO din gia ding, so hthi Va cho
thuê cao 6c vAn phOng; lap dt h th6ng cap, thoát nuOc; khai thác xcr 1 va cung cAp nuOc; san xuAt
din; ttr vAn, dAu giá bAt dng san và du ttr chién hrc ngành ca so ha tAng.
Cong ty cO tr%1 sO chInh ti s6 364 Cong HOa, Phu&ng 13, Qun Tan BInh, Thành ph6 H Chi Minh,
VietNam.
2.

CO S

2.1

ChuAn myc và Ch d k toán áp dyng

TRiM! BAY

Các báo cáo tài chInh hçxp nhAt cüa nhóm Cong ty duçc trinh bay bAng d6ng Vit Nam ("VND") phü
hçip vOi H th6ng Kê toán va ChuAn mrc K toan Vit Nam ("CMKTVN") do B Tài chInh ban hãnh
theo:
•

Quyt djnh s6 149/2001/QD-BTC ngày 31 tháng 12 näm 2001 v vic ban hành b6n ChuAn mrc
K toán Viêt Nam (Dçit 1);

•

Quyt djnh so 165/2002/QD-BTC ngày 31 tháng 12 nAm 2002 v vic ban hành sáu ChuAn myc
K toán Vit Nam (Dçrt 2);

•

Quyt djnh sO 234/2003/QD-BTC ngây 30 tháng 12 nAm 2003 vO vic ban hành sáu ChuAn myc
K toán Vit Nam (Dçrt 3);

•

QuyEt djnh sO 12/2005/QD-BTC ngày 15 tháng 2 nAm 2005 v vic ban hành sáu ChuAn myc K
toán Vit Nam (Dçit 4); và

•

QuyEt djnh sO 100/2005/QD-BTC ngày 28 tháng 12 nAm 2005 vO vic ban hành b6n Chun intrc
KO toán Vit Nam (Dçrt 5).

Va cp nht mOt snOi dung chü yu theo Thông Ttr sO 200/20141!T/BTC ngày 22/12/2014 cüa BO
Tài ChInh hirOng dan ChO d KO toán Doanh ngip, Thông ttr sO 202/2014/TT/BTC ngày 22/12/20 14
cüa Bt Tài ChInh hi.r&ng dAn phixang pháp 1p va trInh bay Báo cáo tài chInh hçp nhAt.

2.2

Ifink ih ac sJ ki loan dp dung

2.2

!-finh thic so kt loan áp dung

I IInh thrc so k tóan áp diing dtrçic dang k' cüa nhórn COng ty là chcrng tir gui so.
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2.

CO S

TR!NH BAY tiEp theo)

2.3

Niên d ki loan

Niên d k toan cüa nhOm COng ty bt du tü ngày I tháng 1 và kt thüc vào ngày 31 tháng 12.
2.4

Do7z vj lien t sfr d(rng trong Id loan

Báo cáo tài chInh hçip nht duçrc trInh bay b&ng VND cling là &rn vj tin t sr dvng trong k toán ctia
NhOm Cong ty.

2.5

Ccv sdhç,p nhaAl

Báo cáo tài chInh hqp nht bao gm các báo cáo tài chinh riêng cüa Cong ty c phn Cci Din Lanh
va các cOng ty con ("NhOm Cong ty") vào ngày 30 tháng 06 nAm 2020. Các báo cáo tài chInh cüa cong

ty con dA duçc 1p cho cüng k' k toán vâi Cong ty theo cac chInh sách k toán th6ng nht v&i các
chInh sách k toán cüa Cong ty. Các bt toán diêu chinh dã di.rqc thirc hin d61 vài bat k5' chInh sách
k toán nào có dim khác bit nhAm dam bào tInh thong nhât gi(a các cong ty con và Cong ty.
Tt cã các sO dix va các giao djch ni b, k cá các khoàn li chua thc hin phát sinh tr các giao djch
ni b dA dtrqc ba1 trlr. Các khoân lô chua thLrc hin di.rçvc foal trlr trn báo cáo tâi chInh hcip nht, tnr
trung hçrp khong the thu hi chi phi.
Lqi Ich cia cO dong khOng kim soát là phAn lçri Ich trong lAi hoc l và trong tài san thun ella cOng
ty con không dLrçrc nAm git bri COng ty và thrçcc trInh bay & miic riêng trén báo cáo kt qua kinh doanh
hp nht và bang can doi k toán hqp nht.
Cong ty con duqc hçxp nht k tlr ngày COng ty nm quyn kim soát và së ch&n dirt hcrp nht k tlr
ngày COng ty khOng con kim soát cong ty con do. Trong tru&ng hçrp COng ty không cOn nAm quyn
kim soát cong ty con thi các báo cáo tài chInh hp nht së bao gm cá kt qua hoat dng kinh doanh
dlla giai doan thuc näm báo cáo ma trong giai don dO Cong ty van cOn näm quyén kim soát.
3.

CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU

3.1

Tin và cdc khoân tucrng duo'ng tien

Tin và các khoàn twYng ctuang tin bao gm tin mt tai qu, tin gIn ngân hang, các khoàn dAu tu
ngan han cO tinh thanh khoãn cao, cO th&i gian dáo han gôc it han 3 tháng, cO khá nãng chuyén dOi dé
dang thành các lucrng tiên xác djnh và không cO nhiu rh ro trong chuyên dOi thành tin.

3.2

Cdc khoái, phái thu

Các khoàn phài thu duac trinh bay trén báo cáo tài chInh hcrp nht theo giá trj ghi sO các khoân phãi
thu tIn khách hang và phái thu khác cling v&i dr phOng duçc lap cho các khoàn phái thu khó dOi.

Di,r phOng ncj phâi thu kho dOi th hin phAn giá frj di,r kin bj tOn that do các khoãn phái thu khong
ducnc khách hang thanh toán phát sinh doi vài sO du các khoãn phãi thu tai th&i dim 1p bang can dOi
k toán.

3.3

Hang tn k/so

Hang tOn kho dtrçrc ghi nhn theo giá thp han gifta giá thanh d dma mOi san phin dn VI tn, diu
kin hin tai va giá trj thuAn cO the thirc hin duçirc. Giá trj thuAn cO th thijc hin di.rqc là giá ban mac
tInh trlr chi phi ban hang mac tInh va sau khi dä 1p di phOng cho hang hu hOng, lOi th&i và chm luân
chuyn.
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COng ty áp ding phrang phâp ké khai thurng xuyên d hch toán hang tn kho vài giá trj dtrcic xác
djnh nhtr sau:
Nguyen 4t lieu, hang hóa
- giá vn thrc t theo phuang pháp nhp tnthc —
xut truàc.
Thãiih phârn vã san phAm dO darig

-

giá v6n nguyen 4t 1iu và lao dng trrc tip
cong chi phi san xut chung cO lien quan duqc
phân b dra trOn müc d hoat dng bInh
thithng.

Dwphèng cho hang ton kho

Dr phOng cho hang t6n kho dtrqc trIch 1p cho phAn giá frI di,r kin bj thn tht do giãm giá vt tu, thành
phm, hang hóa ton kho thuc quyn st hitu cüa COng ty cO th xáy ra (giãm giá, kern phrn chat, lôi
thii v.v..) dra tren bang ch(rng hqp l v sr giãm giá fri vào thvi dim báo cáo. S tang hoc giãm
khoàn dr phOng giàm giá hang thn kho ducc kt chuyn vào giá v6n hang ban trOn Báo cáo Kt qua
hoat dng kinh doanh.

Bat dng san tn kho
Bt dng san thrçic rnua hoc dtrçic xây dmg d ban trong qua trInh hoat dng bInh thtrng cüa NhOm
COng ty, không phãi ae cho thue hoc ch& tang giá, duçrc ghi nhn là bat dng san tn kho theo giá
thp han giOa giá thành d dira rni san phâni den vj fri và diu kiin hin tai và giá frj thu.n co th
thrc hin duqc.

3.4

Tài san có d/nh hfru limb

Tài san c djnh hthi hinh dixçrc th hin theo nguyen giá ti* di giá fri hao mOn lily k&
Nguyen giá tài san c djnh h&u hinh bao gm giá mua và nhilng chi ?hI cO lien quan trrc tip dn vic
dua tài san vào hot dng nhu dr kin. Các chi phi mua sam, nãng cap và dOi mài tài san c djnh duçic
ghi tAng nguyen giá cüa tAi san va chi phi bâo tn, sCra chfta dtrçrc tinh vao kEt qua hoat dng kinh
doanh. Khi tài san dixcrc b hay thanh I, nguyen giá và giá frj hao mOn luy k duçirc xóa s và bat kS'
các khoán lAi lô nào phát sinh do thanh l tài san du dirçxc hach toán vao kt qua hoot dng kinh
doanh.
3.5

Thuê tài san

Thue tài san dtrçrc phân loai là thue hoat dng nu theo hcrp dtng thue tAi san ben cho thuê vn gut
phn Ian rüi ro và icr1 Ich gän lin vth quyen sO hitu tài sAn. Tài san theo hqp dng thue hoat dng
duqc hch toán vào tài san c djnh cüa Cong ty trén bang cAn di ké toán.

3.6

Tài san ca djnh vô hunk

Tài sAn c djnh vô hInh di.rqc ghi nhn theo nguyen giá trir di giá trj kMu trir lüy k&
Nguyen giá tài sAn c djnh vô hInh bao gm giá mua và nhirng chi phi cO lien quan tnjc tip dn vic
dua tài san vào sir thing nhix dr kin.
KIii tAi sAn c djnh vo hinh dtrqc ban hay thanh l, nguyen giá và giá tn khu trir lüy k dirqc xOa s6
trén bang cAn di ke toán gitta nien dt và các khoAn lAi i phát sinh do thanh l tài san dirçrc hach toAn
vao k& quA hoat dng kinh doanh hçp nhAt giUa nién d
Quytn sü' ding 4t

Quyn sir di,ing dt dtrcrc phân b trong su6t th&i gian cOn lai cüa quyM sir diing dt.
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3.7

Khãu hao và hao man

Khu hao tài san cö djnh huu hinh dirçfc trIch theo phucng pháp khu hao du&ng thing trong thii gian
hUu ding LTc tInh ciia cac tài san nhu sau:
Nhá cCra và 4t kin tric
May moe, thiét bj
PhLrcmg tin van tài
Thit bj van phông
Qun si:r diing dat
PhanmmvitInh
Tài san c dnh khác

3.8

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

BaA1 dng san dàu 1w

Bt dung san d&u ttr bao g6m nhà cra hoc mt phAn nhà ccra hoc câ hai và ca so ha tAng ducic dAu
tu nhàni mve dIch thu tin cho thué hotc tang giá trj hoc cá hal han là phic vi cho mic dIch san xuAt
hoc cung cap hang hóa, djch vi; nhäm miic dIch hành chInh hoc kinh doanh trong qua trInh hoat
dng kinh doanh bInh thithng. BAt dng san dAu tu thrcie ghi nhn theo nguyen giá trr di giá frj hao
mon liy k& Nuyên giá bao gm chi phi phát sinh tri,rc tip lien quan dn viéc mua hoc xây dmg bat
dng san. Kháu hao
KhAu hao bAt dng san dAu tu duqc trich theo phuang pháp khAu hao dtrmg thAng trong su6t th&i gian
hthi ding trOc tInh ciia bAt dng san nhu sau:
Nhà cCra va 4t kin true
May mOe, thiêt bj phi trcl
Thi& bi van phOng
BAt dng san dâu tu khác

3.9

5 - 50 nAm
5 - 10 nAm
3-5 nAm
2 näm

ChiphIdivay

Chi phi di vay lien quan tivc tiEp dn vic xây dmg hoc san xuAt bAt kS' tài san dii tiêu chuAn duçic
vn hóa trong k' can thit dé hoân tAt va dua tai san vào hoat dng theo dung mic dIch dr kin. Chi
phi di vay khác duac ghi nhn vào kt qua hoat dtng kinh doanh trong näm khi phát sinh.

3.10 ChiphItrã lrwóc
Chi phi trâ truOc bao gm các chi phi trã truOc ng&i hm hoc chi phi trã trtrOc dài han trén bang can
di k toán hqp nhât va duçic phân bô trong khoãng thii gian trá tniOc hoAc thii gian các lqi Ich kinh
tA tucmg (mg dtrcc t?o ra tm các chi phi nay.

3.11

Hp nh& kinh doanh Va 10 uSE fhwoig mgi

Hcip nhat kinh doanh ducic hach toan theo phucmg phap gia mua. Gia phi hçip that kinh doanh bao
gm giá fri hçip 1' tal ngày dién ra trao di ciia cac tài san dem trao d&, cac khoàn nq phãi trá dA phát
sinh hoc da thira nhn và các cong cii vn do ben mua phat hành dé dM lAy quyn kiAm soát ben bj
mua và các chi phi lien quan trirc tiAp dn vic hçip nhAt kinh doanh. Tài san dA mua, nq phài trã CO
th xác djnh ducic va nhiing khoán ncr tim tang phâi ganh chju trong hçip nhAt kinh doanh du ghi
nhn theo giá tr hcip l ti ngày hçxp nhAt kinh doanh.
Lqi thA thuong mai phát sinh tm hçrp nhAt kinh doanh dirçrc ghi nhn ban d&u theo giá göc, là phAn
chénh loch giiia giá phi hcip nhAt kinh doanh so vOn vOni phAn sOn hftu ciia ben mua trong giá frj hcip l2
thuAn ciia tài san, ncr phai trá cO thA xác djnh dirqc và các khoân nq tiàm tang dA ghi nhn. Nu gia phi
hqp nhAt kinh doanh nhO han phAn sO hthi ciia ben mua trong giá trj hcip l thuAn ciia tài san trong
cOng ty con duqc rnua thI khoãn chCnh loch nay dtmçic ghi nhn trrc tiAp vào báo cáo kAt qua hoat dng
kinh doanh hcp that. Lçii th thi.mang mai dtmcrc phân b ti da mtrYi (10) nAm.
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3.12 Diu 1w vào

cong ty lien kIt

Du tu ca Cong ty vao cOng ty liOn kt drçt phân anh theo phtxong pháp von chU sà hüu. Cong ty
liOn kOt là môt don vi ma Cong ty có ành hirâng dáng kO và don vi do khong phãi là mt cOng ty con
hay mt liOn doanh.
Các báo cáo tài chInh cüa cOng ty liOn kt di.rqc 1p cho cng näm tài chInh vài Cong ty. Khi cn thit,
cac diêu chinh sO duorc thuc hiên dO dam báo các chInh sách kO toán duqc áp ding nhât quán vói chInh
sách kO toán ciia COng ty.
Tai ngày lap báo cáo s6 lieu cüa các cong ty liOn kt ch.ra thrqc kim toán.
3.13 Diu

1w vào cOng ty lien doanli

Lien doanh là thôa thun bang hqp dng cüa hai hoc nhiu ben d cüng thijc hin hot dng kinh t,
ma hoat dng nay throrc dng kiOm soát bi các ben gop vOn liOn doanh. Các liOn doanh diroc hçp nhât
theo phu'ong pháp von chü s& hUn.
3.14 Diu 1w cháng khodn và cdc k/soOn du 1w khOc

Các khoán dAu Ur dtrçrc ghi nhân theo giá mua thirc t trir di khoãn dtr phOng thIch hqp. Dir phOng
&rqc lap cho vic giãrn giá tn cüa các khoán dâu ti.r cho phân chOnh 1ch giá mua thijc tO cao hon thj
giá vào thOi diem cuOi kS' báo cáo theo hi.rOng dan ccia Thông ttr so 228/2009/TT-BTC do B Tài
Chinh ban hành ngày 7 tháng 12 näm 2009 và thông t.r so 89/2013/TT-BTC do B Tài ChInh ban
hành ngày 28 tháng 6 nãm 2013. Tang hoc giám so di.r tài khoán dis phOng ducsc hach toán vào chi
phi tài chInh trên báo cáo kOt qua hot dng kinh doanh hp nhât gi&a niên d.
3.15

('tIc

k/soOn pluli IrtI Va trIch lrithc

Các khoân phái trã va trIch tnróc duçc ghi nhân cho s tin phái trã trong tuong lai liOn quan dn hang
hóa va djch vi dã nhân duvc khOng phii thuc vào vic COng ty dA nhn dLrçc boa don cüa nhà cung
cap hay chixa.
3.16 Các nghip vi bang ngoli t

Các nghip yin phát sinh b&ng các don vj tin t khOng phái là don vj tin t ghi s k toán cfia Nhóm
COng ty (VND) &rçc hch toán theo t giá giao djch vao ngày phát sinh nghip vp. Tai ngày kêt th(ic
kS' kO toán, các khoán mic tãi san và cOng n tian tê có gOc ngoi té dixçrc dánh lai theo nhi.r quy djnh
cüa Thông Ti.r sO 200/2014TT/BTC ngày 22/12/20 14. Các khoán chOnh loch t giá thinrc tê phát sinh
trong kS' và chOnh lch do dánh giá lai sO di.r tiOn t có gOc ngoai té cuOi kS' dtrçc hach toán vào kOt
qua hoat dng kinh doanh hqp nhât.
3.17 Co philu quft

CO phiêu qu, cOng cini vOn chti s& hun di.rqc cong ty mua lai, trInh bay trOn phan nguOn vn nhu mt
khoán giãm vOn chü sà hun, bang vói chi phI mua li. COng ty khOng ghi nhn các khoán lAi (10) khi
mua, ban, phát hành hoc hüy các cOng cini vOn cliii sO hUn ciia mInh.

3.18 P/sOn chia !oi nhuân
Li nhun thu&n sau thus thu nhp doanh nghip có th dtxc chia cho các c dong sau khi duqc dai
hi dOng cO dOng phO duy và sau khi dU trIch 1p các qu theo DiOu l Cong ty và các quy djnh ciia
pháp lust Vit Nam.
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> Qu9 du twphát triên
Qu dAu tix phát trin kinh doanh dixoc trich Ip tir lqi nhuân thun sau thud thu nhap doanh nghiêp
cüa Nhóm Cong ty theo dé xuât cüa Hôi dông Quân trj và thrcic cac cô dông phê duyt ti dai hi
dong Co dông thi.r&ng niên. Qu9 nay thrçrc trich 1p nhãm ma rng hot dng kinh doanh hoc dâu t
chiêu sâu cüa Cong ty.

> Qu9 khen thuóng và phác 4ri
Qu5 khen thixmg Va phOc Ipi cOa Nhóm Cong ty thrqc thi,rc hin theo d xut cüa Hi dong Quãntrj
và thrqc cac co dong phe duyt ti dai hi dông cô dông thir&ng nién. Qu5' nay thrçrc trIch !p nhárn
khen thisàng va khuyén khIch, dAi ng vt chat, dem iai phtic Içii chung và nâng cao di song vt chat
và tinh than cho cong nhân vien va thrqc trInh bay nhu mt khoãn phái trá trên bang can dôi kê toán
hop nhât.

3.19 Ghi nhân doanh thu
Doanh thu thrcic ghi nhn trên Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh khi Nhórn Cong ty có khà nãng
nhân dixqc cac iqi Ich kinh té CO the xac djnh duoc mt cách chäc chãn. Các diêu kin ghi nhân Cu the
sau day cüng phãi thrçrc dáp irng tnrâc khi ghi nhân doanh thu:

Doanh thu ban hang
Doanh thu bàn hang thrc ghi nhn khi các rOi ro trong yu và các quyn sâ h&u hang hóa dã &rc
chuyên sang ngu0i mua.

Doanh thu cung cdp djch vy
Doanh thu duqc ghi nhn khi cung cAp djch vu.
Doanh thu lIt hcip dng cung cdp và 1p dilt
Khi kEt qua thirc hin hçrp dng xây dirng có th thrçrc iiàc tinh mt cách dang tin cy và duc xác
nhãn b0i khách hang, thI doanh thu và chi phi lien quan den hop dông duqc ghi nhân tiwng Ong vâi
phân cong viec dã hoàn thành thrcic khách hang xác nhãn vào ngày kêt thác kS' ké toán.
Các khoãn tang giárn khi ltr?ng xãy lAp, các khoàn thu bi thx&ng và các khoãn thu khác chi duqc
hach toán vao doanh thu khi dã duqc thông nhât vài khách hang.
Khi kt qua thi,rc hin hop dng xy dirng khang th duqc ithc tinh mt cch dng tin cy, thi doanh thu
chi di.rçrc ghi nhân tixon thrang vó'i chi phi cOa hcrp dông d pin sinh m vic thu hôi I Ur0ng dOi chäc
chän. Chi phi cOa hçrp dOng chi thrcrc ghi nhân là chi phi trong näm khi các chi phi nay dã phát sinh.

Doanh thu lit hog! dc3ng cho thuê van phông
Doanh thu tir hoat dng cho thué van phOng throc ghi nhn theo phwng pháp di.thng thang trong suôt
thri hn cho thuê theo quy djnh cOa hcrp dông thuê.

Doanh thu lit các hcrp ding hçrp tác kinh doanh (Hcrp c1ng HTKD)
Doanh thu disoc ghi nhân khi Hçrp d6ng HTKD cong b chia Içri nhuân cho các ben tham gia Hcrp
dOng HTKD.
Thu nháp lit hoat d5ng dáu lit
Thu nhap tü hoat dng dAu ttr di.rçc ghi nhân khi cac khoãn dAu tu thrqc bàn. Thu nhp tfr hoat dng
dàu Ur cüng bao gôm co tIrc nhãn thrçrc tir các khoãn dàu ttx va các khoân thu nhp nay thrçxc ghi nhn
khi CO tirc thrçrc cong bô.
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3.

CAC CHINH SACH ICE TOAN CHU YEU (tip theo)

3.19 Gh, u/ian doanh thu (tiep theo)
Tidn lãi
Doanh thu dticic ghi nhân khi tin Iäi phát sinh trên cci sâ dn tich (co tInh dn Iqi tCrc ma tài san dem
Iai) trr khi khá nAng thu hôi tin Ii khong chäc chän.
3.20 Thud
Thud thu nhp hfn hành
Tài san thus thu nhp va thu thu nhp phai np cho k' hin hânh vâ các k truâc dvcic xác dnh bAng
giá fri dr kin phài np cho (hoc duçic thu hôi tir) cci quan thuê, si'r ding các mirc thus suât và các
1ut thu có hiu Irc den ngày kt thüc k' ke toán.
Thud TNDN hoân igi
Thus thu nhp hoãn lai duqc xác djnh cho cac khoãn chCnh lch tm th?ii tai ngày kt thüc k5' k toán
gitta cci sâ tInh thus thu nhap cüa câc tài san va nq phái trá vâ giá frj ghi so cüa chüng cho mizc dIch
báo cáo tài chmnh.
Thu thu nhp hoAn lai phái trã dirçrc ghi nhân cho tAt ca các khoãn chênh lch t?rn th?yi chu thu&
ngoai trà:
•

•

Thu thu nhp hoAn iai phãi trã phát sinh tr ghi nhn ban dAn cia mt tài san hay nçi phãi trá tr
mt giao djch ma giao djch nay không có anh huemg dn lçn nhun k toán hoc lqi nhuân tInh
thug thu nhp (hoc Iô tInh thus) ti th&i diem phát sinh giao djch.
Các chenh loch tam th&i chju thu gAn lin vâi các khoán dAn tir vào câng ty con, chi nhánh, cong
ty lien kt và cac khoãn vn gép lien doanh khi có khá nAng kiêm soát th&i gian hoãn nhãp khoãn
chênh Ich tm thii va chãc chAn khoãn chénh Ich tam th&i s không &rcc hoàn nhp trong tvcyng
lai cO th di,r doán.

Tài san thu thu nhp hoãn li dtrçrc ghi nhn cho tt ca các chênh lch t?m thii thrcic khAu trir, giá frj
drqc khAn trir chuyen sang cac k sau cira các khoãn l tInh thuê va các khoán vu dAi thuê chua sir
dung khi chãc chAn trong tucing lai së Co lçn nhuãn tInh thus dO sir drng nhttng chOnh léch tam thii
dvcic khau trir, các khoãn 1 tInh thus và các vu dAi thus chtra sir dung nay, ngoai trir:
•

Tài san thus hoAn 1i phát sinh tü' ghi nhn ban dAn cüa mt tài san hoc nç phái trâ tir mOt giao
djch ma giao djch nay không có ánh hv&ng dn lçii nhun k toán hoc lçii nhun tInh thu thu
nhp (hoc lô tInh thuO) tai thOri dim phát sinh giao djch;

•

Tt cà các chOnh loch tam thvi dtrçic khAn tnt phát sinh tir các khoán dAn tu vào cac cong ty con,
chi nhánh, cong ty liOn kt và các khoân v6n gop liOn doanh chi dirqc ghi nhn khi chãc chãn là
chOnh Ich tam thii s dtrcic hoàn nhp trong tucrng lai cO th dv doán thxcic và eO lcri nhun chju
thud dO sir ding thrqc khoán chOnh loch t?m thii dO.

Giá trj ghi s cüa tài san thug thu nhp doanh nghip hoAn lai dtrqc xem x& 1i vào ngày k& thüc kS'
ke toán và duçic ghi giãm dAn mire báo dam chác chAn cO dii lcri nhuân tInh thuA cho phép lçri Ich ciia
mOt phAn hoc toàn b tài san thuA thu nhp hoAn Iai dvqc sir diving. Các tài san thuA thu nhâp doanh
nghiêp hoàn lai chtra ghi nhn truâc day dtrçrc xem xét li vào ngày kOt thiic k' kA toán và duc ghi
nhân khi
14
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3.

CAC CHINII SACH ICE TOAN CHU YEU (tip theo)

3.20 Thul (tiê'p theo)
chic chAn có dü lci nhutn tInh thu d có th sCr ding các tài san thu thu nhp hoãn Iai chua ghi nhn
nay.
Tài san thu thu nhâp hoAn lai và thu thu nhp hoAn 1i phãi trã dtrçrc xác djnh theo thus sut dr tInh
së áp ding cho k' tài san dtrcic thu hi hay na phâi trã duçic thanh toán, dira Irén các mCrc thug sut va
lust thué cO hiu 1rc vào ngày kt thüc k' k toán.
Thud thu nhâp hoãn 'ai dtrçc ghi nh.n vào báo cáo kt qua ho?t dng kinh doanh ngoi trir tflrYng hcp
thus thu nhp phát sinh lien quan dn mt khoãn miic &rcc hi thAng vào vn chü s& hfru, trong trirông
hçip nay, thuê thu nhp hoân lai cüng duçic ghi nhn trrc tiep vào vn chü s& hthi.

Nhóm Cong ty chi bà trr các tài san thug thu nhap hoân lai và thud thu nhap hoàn lai phài trã khi các
don vj nôp thuê có quyn hçip pháp dtrqc bü trr giiia tài san thus thu nhp hin hãnh vri thuE thu nhap
hin hành phãi nôp va các tài san thué thu nhâp hoãn Iai và thus thu nhâp hoAn lai phái trá lien quan
dn thuê thu nhap doanh nghip cüa cüng mt dan vj np thuè và dtrçic quãn l bci cüng mt ca quan
thu và don vi np thuE dr djnh thanh toán thuê thu nhp hin hành phâi trà va tài san thus thu nhp
hin hành trOn co s& thun.

3.21 Ldi trên cãphiiu
Lài Ca bàn trôn c phiu duçic tInh bang cách chia phn lcii nhun sau thu thuc v c dong cüa Côn
ty truàc khi trIch qu5 khen thuâng, phüc lqi cho s hrcing binh quân gia quyên cüa s c6 phiEu pho
thông dang km hành trong kS', không bao gôm s6 C6 phiu drcic mua b&i Nhóm Cong ty ma dang
duqc gi( nhu là cO phiu ngân qu5'.
LAi suy giãm trên c6 phiu dirqc xác djnh bang each chia lcri nhun sau thu thuc v C6 dông cüa
Cong ty trirc khi trIch qu khen thithng, phüc lcii cho s6 hrqng bInh quan gia quyn cüa s6 C6 phiu
ph6 thông dang km hành trong kS', loi tr& các cô phiu ph6 thông dtrqc Nhóm Côn ty mua li và
duc ghi nhn là côphiéu ngân qu cong s6 luxxng bInh quân gia quyn cüa các c6 phieu së ducc phát
hânh cho vic chuyên d6i tt ca các c6 phiu ph6 thông tirn iiang Co tác dng suy giãm.

3.22 Thông tin theo b5 ph(2n
Mt b phn là mt cu phan có th xac djnh rieng bit cüa Nhóm Cong ty tham gia vào vic cung
cp các san phâm hoc djch vii lion quan (b phn ducic chia theo hoot dng kinh doanh). Môi mt b
phn nay chlu rüi ro và thu di.rcrc lqi Ich khac bit so vài các b phn khac.

3.23 Các ben lien quan
Các ben duçic coi là ben liOn quan caa Nhóm Cong ty nu mt ben có khá nAng, trrc tip hoc gián
tip, kiOm soát ben kia hoc gay anh huàng dáng k t6i ben kia trong vic ra các quyt djnh tài chInh
v hoat dng, hoc khi Nhóm Côn ty va ben kia cüng chju sr kim soát chung hoc ành htrang dáng
kO chung. Các ben lien quan cO the là các cong ty hoc các cá nhân, bao g6m các thành viOn gia dinh
than con cüa các cá nhân dtrcic coi là lien quan.
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4.

TIEN
DVT: VND
S cui kj)

Sdcu nám

Tin mat
Tin gl'ri ngân hang
Tiên dang chuyén

2. 133.95 1.169
262.874.853.073

TONG CQNG

265.008.804.242

1.424.824.835
256.697.227.069
50.000.000
258.172.051.904

5.

IUJOAN PHAI THU iuiAc

AINgn han
D J77. VND
Phâi thu lãi tin gt'ri
Co ttrc phãi thu
Phái thu ng.r&i lao dng
T?m ng dâu tu dir an
K' qu, k cuqc
Phãi thu khác

TONG CONG

Scuik))

S dcu nãm

38.364.400.852
43.494.789.000
5.775.048.685
82.162.210.662
55.354.511.078
7.521.762. 127

59.583.266.166
169.9 13.852.000
21.446.062.907
58.958.842.373
10.600.000.000
36.808.808.076

232.672.722.404

357.310.831.522

B/Dài han
D VT: VND

7.

Scuikj)

Sddunã,n

Phãi thu chi phi dn bü dt
K' qu, k' crc

28.532.319.900
12.744.993.375

28.532.319.900
10.179.714.375

TONG CONG

41.277.313.275

38.712.034.275

HANG TON KHO
D VT: VND
Hang hóa tn kho
Nguyen 4t !iu ton kho
CôngcudungcutOnkho
Chi phi san xuât kinh doanh dO dang
Hang mua dang di du6ng
Dir phOng giám giá hang ton kho
GIA TRI THUAN
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Scuô'ikj)

Sdcunàm

227.700.465.533
187.741.023.564
52.196.100.925
657.716.206.837
34.524.268.226
(12.673.819.463)

144.145.345.056
277.489.514.516
274.807.307
513.200.710.278
64.556.252.544
(12.462.748.812)

1.147.204.245.622

987.203.880.889

CONG TY CO PHAN CO DIEN LANH

B09-DN/HN

THUYET MINF-1 BAO CÁO TAI CH!NH HP NI-TAT (tiêp theo)
Ngay 30 thang 06 närn 2020

8.

TA! SAN CO DJNH llUU HINH
D VT: VND
Nhà cua.
vat kién i,tc

May inóc thiéi bi Phuvng lien van íáí Thiét b/ van phông

TSD khác

Tong c5ng

18.660.858.515

1.941.982.587

3.588.886.266.481

255.836.818

194.000.000

1.355.271.8 18

Nguyen giá
So dãu Ham

- Mua trong kS'
-Du tii XDCB lioàn thànli

1.424.501.231.540

1.999.046.644.555

99.340.000

806.095.000

9.670.423.273

64.671.996.410

1.723.220.031

120.000.000

329.872.727

(121.300.000)

(208.572.727)

- Phân loai Iai

144.735.549.284

- 'I'hanh l'
So cuoi k3
Giá tn hao mon 1u ké
SO dãu nãm

- Khãu hao trong kS'
- Phãn loal Iai

(60.268.857)

(60.268.85 7)

1.434.270.994.813

2.064.854.608.692

146.337.469.315

18.767.853.749

2.135.982.587

3.666.366.909.156

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

23.572.354.790

55.007.988.107

4.508.257.441

892.356.210

158.560.490

84.139.517.038

157.293.096

(157.293.096)

- Thanh 1'
S cui k'

76.185.639.714

(60.268.857)

(60.268.857)

549.206.996.484

1.178.499.406.716

101.490.936.933

15.187.626.526

1.589.777.153

1.845.974.743.812

S dãu nIm

899.023.882.942

875.555.225.946

47.752.869.792

4.305.319.342

353.472.828

1.826.990.770.850

S cuoi k'

885.063.998.329

886.355.201.976

44.846.532.382

3.580.227.223

546.205.434

1.820.392.165.344

Giá tn cOn ai
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TAI SAN CO DJI4H VO HtMl

9.

DVT VND
Quyn sz
dung ddt
Nguyen giá
S du näm
Mua trong k
Tang do hcirp nht kinh
doanh
Thanh 1
s6 cui i
Giá tr hao mon lily k
S du näm
Khu hao trong kS'
Khu hao tang do hcrp nht
Thanh 1
s6 cui i
Giá tn cOn Iai
S6dunäm
S cui k

10.

Bàn quyn,
bcing sang chê

30340.000

39.589.302.451

Phdn mm vi
tmnh
12.303.390.782
499.650.000

Tdng c5ng

51.923.033.233
499.650.000
34.289.176.000

34.289.176.000
73.878.478.451

30.340.000

7.939.186.775
397.244.635

30.340.000

30.340.000

8336.431.410
31.650.115.676
65.542.047.041

(3.171.863.3 18)
9.631.177.464

(3.171.863.3 18)
83.539.995.915

11.914.820.705
154.345.472

19.884.347.480
551.590.107

(3.171.863.318)
8.897.302.859

(3.171.863.318)
17.264.074.269

388.570.077
733.874.605

32.038.685.753
66.275.921.646

Cifi PHI XAY DING CO BAN DO DANG

Nhà cra 4t kiEn trüc
Khác
TONG CQNG
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SL4 cudi kj)

DVT VND
Sd ddu nám

62.084.735.758
77.685.925.192
139.770.660.950

27.413.621.037
40.330.406.128
67.744.027.165

CONG TY CO PHAN C DIN LINH

B09-DNIHN

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH HOP NHAT (tip theo)
Ngay 30 thang 06 näm 2020

11.

BAT BONG SAN BAU TIX

Nhà tha &
vat kiên trzc

May inóc
& thiêt bj

Thkt bj
van phông

Khác

D VT: VND
Tang cc5ng

S6 du näm

1.924.917.986.340

652.054.025.984

90.250.454

546.453.001

2.577.608.715.779

Tang trong kS'

37.567.261.427

4.148.418.506

Thanh 1

(2.548.471.364)

-

(90.250.454)

1.959.936.776.403
S cuôi k'
Giá tn hao mon luy k

656.202.444.490

-

546.453.001

2.616.685.673.894

S du näm
Khu hao
trong k'
Thanh 1'
.
So cuoi ky

450.425.168.992

270.097.991.695

90.250.454

546.453.001

721.159.864.142

35.921.329.431

26.041.056.564

Nguyen giá

(2.548.471.364)

41.715.679.933
(2.638.721.818)

61.962.385.995
(90.250.454)
-

(2.638.721.818)

483.798.027.059

296.139.048.259

S dâu näm

1.474.492.817.348

38 1.956.034.289

1.856.448.851.637

.
So cuoi ky

1.476.138.749.344

360.063.396.231

1.836.202.145.575

546.453.001

780.483.528.319

Giá tn cOn Iai

12.

CACKHOANBAUTU'
DVT: VND

Du 1w ngàn hin
Chi.rng khoán kinh doanh ('thuyét minh 12.1)
Dir phOng giám giá ch(rng khoán kinh doanh
Du tu nAm gilt dn ngày dao han
Giá trl cOn Ii cüa các khoãn du tir ngàn han
Du lwdàihan
DAu tu vào các cong ty lien kt thuyt minh 12.3,)
Du tu gop v6n vào doii vj khác ('thuyê't minh 12.2)
Du phOng du Ui tài chInh dài han
DAu Ui nm gift dn ngày dáo han
Giá tn cOn lal cüa các khoãn d&u ttr dài han
TONG CONG
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So'cuikj>

Sc ddu nàm

29.471.918.847

59.751.826.582

(6.482.358.365)

(6.378.080.421)

1.390.814.385.039

1. 167.92 1.882.429

1.413.803.945.521

1.221.295.628.590

8.002.053.998.168

7.896.638.703.005

763.940.368.587

791.898.218.587

(5.101.92 1.9 15)

(4.496.258.716)

530.000.000.000

530.000.000.000

9.290.892.444.840

9.214.040.662.876

10.704.696.390.361

10.435.336.291.466

CONG TY cO PHAN Cci DIENLANH

B09-DNIHN

THUYET MINH BAO cÁo TA! CHINH HQP NHAT tip theo)
Ngày 30 tháng 06 nm 2020
12.1

Cliáng k/ioán kin/i dowili

só dáu nãm

So cudi kj)

Ten Cong '
Cong Ty CP Mãng Cành
Các khoân dâu tLr khác
TONG CQNG

Giá frj dOu Lw

Dwphông

6.133.400.000
23.338.518.847
29.471.918.847

(6.133.400.000)
(348.958.365)
(6.482.358.365)

Giá frj ddu Lw

VND
Drphông

6. 133.400.000
53.618.426.582
59.751.826.582

(6.133.400.000)
(244.680.419)
(6.378.080.419)

12.2 Dliii tugof) %'Oii VIII) do,z V! k/l(IC

VND
SO cuôi k)
Ten COng 1
Cong Ty CP Nhit Din Quang Ninh

Giá fri ddu lit

S ddu nám
DztphOng

Gia lrj ddu lit

442.688.454.200

470.646.304.200

Cong Ty CP Nhit Din Hãi Phông

32.6 19.000.000

32.6 19.000.000

Cong ty CP Than Dèo Nai
Các khoàn du ttr dài han khác

13.357.749.878

TONG CNG

DtphOng

275.275.164.509

(1.046.901.878)
(4.055.020.037)

13.3 57.749.879
275.275.164.508

(1.867.625.082)
(2.628.633.634)

763.940.368.587

(5.101.921.915)

791.898.218.587

(4.496.258.716)
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12.3

IMu tr vào các cong ty lien kt (*)

Sn cudi k

Ten cong (p

So diu ndm

T9 I s0
hfru(%)

Gid frj dàu fir

Giá hj d4u 1w

(VND)

(VND)

J!oqt dng
ku:!, doanh

(1) COng ty CP Da Oc Sài GOn

28,87

223.280.013.472

194.105.861.428

BAt dng san

(2) Cong ty TNHH du ttr xây di,rng
ththng Trjnh Xá Da Hi (**)

18,73

251.696.585.105

251 .697.478.293

BAt dng san

(3) Cong ty CP Nhit din Ninh BInh

29,44

80.640.397.953

75.020.746.276

San xuAt din

(4) Cong ty CP Nhit din Phà Li

24,14

1.464.329.084.153

1.449.710.474.607

San xuAt din

(5) Cong ty CP Thüy Din Thác Mo

42,63

653.216.519.844

653.333.058.206

San xuAt din

(6) Cong ty CP Thüy Din Song Ba H

25,76

590.062.035.143

5 87. 156.053. 190

San xuAt din

(7) Cong ty CP Thüy Din SROK PHU
MIENG

34,30

188.844.763.762

200.267.463.127

San xuAt din

(8) COng ty CP Thy Din BInh Din

25,47

67.328.363.920

74.488.544.993

San xuAt din

49,52

2.036.471.473.877

2.035.709.242.212

SânxuAtdin

22,68

591.694.552.333

596.163.296.162

San xuAtdin

(II) Cong ty CP BOO Nuàc Thu Dac

42,07

3 13 .335. 145 .929

287.395.036.439

Ngành nuâc

(12) COng ty CP Dâu tu & Kinh doanh
Nuâc Sach Sal GOn

40,00

216.461.426.520

177.427.021.292

Ngãnh nuâc

(13) COng ty CP Cp Nuàc ThO Drc

44,17

64.211.752.403

66.273.570.319

Ngành nuàc

(14) Cong ty CP Dâu Tu Nuâc Tan
Hip

32,00

106.095.599.558

113.464.014.288

Ngành nuàc

(15) COng ty CP CAp NLràc Gia Djnh

20,05

31.411.085.056

31.069.234. 135

Ngành nuOc

(16) COng ty CP CAp Nuàc Nhà B

20,02

39.83 1. 129.8 14

40.718.289. 160

Ngành rnràc

(17) COng ty CP Niràc Sach Song Dà

35,95

798.894.782.755

762.834.560.207

Ngành nuàc

(18) COng ty CP CAp NuOc Khánh Hôa

43,88

256.838.030.963

254.450.574.513

Ngành rnrâc

(19) Cong ty CP Cci Din Doàn Nhât

3 1,82

27.411.255.608

45 .3 54. 184. 158

Ca din

8.002.053.998.168

7.896.638.703.005

Cong ty lien kt

(9) Cong ty CP Thy Din Vinh Son
SOng Hinh
(10) COng ty CP ThUy Din Mien
Trung

TONG CQNG

(*) Tai ngày Ip báo cáo so 1iu cUa các cong ty lien két chi.ra thrqc kiêm toán.
(**) Cong ty TNHH dau tu xay di,rng dixng Trnh Xá Da HOi ( Da Hi) là cong ty lien kêt tai Cong ty cO phân ha
tang và bAt dng san Viët Nam ( VIID) vài t' 1 sà hu 37% nên t' l lqi Ich cOa REE trong Trjnh Xá Da Hi là
18,73%.
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THIJYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT (tip theo)
Ngày 30 thang 06 nâm 2020
12.4

Du tir cüa cong ty mc vào cac cong ty con

Ten cong y
(1) Cong ty TNHH Quàn L & Khai Thác
Bt Dng San R.E.E
(2) Cong ty CP Bt Dng San R.E.E
(3) Cong ty CP Bt Dng San Song Mai
(4) ) Cong Ty CP H TAng va BAt Dng San
VietNam
(5) Cong ty CP Bat Dng San Tan Hãi
(6) Cong ty CP Djch Vi & K Thut Ca
Din Lnh R.E.E ( REE ME)
(7) COng ty CP BAt Bong San Song Long
(8) COng ty CP Din May R.E.E
(9) Cong ty TN}IH Thtrang Mai & Djch Vi
RMC
(10) COng ty TNHH San XuAt & Djch Vi
REEPRO
(11) Cong ty CP NAng Luvng Mt Tthi
R.E.E
(12) COng ty CP DAu Tu Ntthc Sch Vit
Nam
(13) Cong Ty CP Thüy Din Thác Ba
(14) Cong Ty CP Phát Trin Din Trà Vinh
(**)
(15) COng ty TNHH Thuang mai, Djch vi
Xây Drng TIn Hiu Xanh
(16) Cong Ty CP Thüy Din MLr&ng Hum
(17) COng Ty CP Phong Din ThuOn BInh
(*)

Tj s0
hflu (%)
100,00

TP.HCM — Vit Nam

99,97
99,96
50,61

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

Ngành nghê
kinh doanh
Djch vv quán I
van phông
BAt dOng san
BAt dng san
BAt dng san

99,96
90,90

TP.HCM — Vit Nam
TP.HCM — Vit Nam

BAt dng san
Ca din

70,00
99,99
99,99

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

BAt dng san
Bin may
Din may

99,99

TP.HCM — Vit Nam

Din may

99,99

TP.HCM — Vit Nam

Din

99,97

TP.HCM — Vit Nam

Cung cAp nuâc

60,42
66,29

YOn Bái- Vit Nam
Trà Vinh- Vit Nam

San xu&t din
Cung cAp din

100

TP.HCM — Vit Nam

Ca sà ha tAng din

79.84
49,08

Lao Cai- Vit Nam
BInh Thuân- Vit Nam

Din
Phong din

Dja diim

(*) Tai ngày 30/06/2020, COng ty dat trén 50% quyAn kim soát tai Cong Ty CP Phong Din Thuân BInh
(**) COng Ty CP Phát TriM Din Trà Vinh dtrçic d61 ten tir COng Ty CP Phát TriM Din Nong Thôn Trà Vinh
theo giAy phép thay di Ian 5 ngày 31 tháng 3 nAm 2020
13.

THUE

vA CAC KHOAN PHAI NQP NBA NUOC
DVT: VND
Sá cu6i

Thu thu nhp doanh nghip
Thus giá frj gia tang
Thus tiêu th dc bit
Thus thu nhp cá nhân
Các Ioai phi và thud khác

86.338.670.516
18.953.176.112
883.858. 143
1.831.339.978
7.423.251.130
115.430.295.879

TONG CQNG
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Sddun(:,iz
55.627.582.58!
5.620.872.475
1.294.820.551
3.483.157.694
1.655.694.871
67.682.128.172
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THUYET MINH BAO cÁo iAi CH!NH HQP NHAT (tiEp theo)
Ngày 30 thâng 06 nrn 2020

14.

Cifi PHI PHAI

nA
DVT VND
So cu6i k5'
371.182.479.896
100.736.549.265
3.043.864.030
63.966.485.061
538.929.378.252

Giá v6n djch viii cung cp thit bj và Ip dat
Chi phi IAi vay
Chi phi khuyên mAi
Các khoân khác

TONG CQNG

15.

Sd ddu näm
450.689.232.756
105.312.223.213
2.775.175.310
70.394.555.829
629.171.187.108

CAC KHOAN PHAI TRA KHAC

A/Ngan hn

DVT: VND
Bão him xà hi, y t, kinh phi cong doàn
Phâi trã mua chüng khoán
C ttrc, lAi trái phiu phái trâ
Các khoãn phãi trâ, phãi np khac

TONG CQNG

Sd cudi k)

Sd ddu nám

1.569.664.168
7.249.259.000
100.622.783.315
15.667.865.625
125.109.572.108

1.430.702.560
71.020.654.335
45.348.406.386
21.864.352.177
139.664.115.458

13! 1)ai han
DVT: VND

Nhân cc, k qu, k' cuqc

TONG CNG

So cudi kj)

Sd ddu nám

235.620.581.474
235.620.581.474

232.432.916.731
232.432.916.731

16. VAYVANaTHUETAICmNH
Al Ngn han
DVT VND
SO cudi k
Vay ng.n han
Nçv dài han dEn hn phãi trã

475.602.652.535
654.520.625.404
1.130.123.277.939

TONG CQNG
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Sd ddu nám
271.111.446.402
616.500.536.555
887.611.982.957

CONG TY CO PHAN CO DIN LN}I
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THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT (tiép theo)
Ngay 30 thang 06 nm 2020

11/ Dãi han

DVT: VND

5.342.438.104.729

SI du nám
5.355.699.211.596

404.520.625.404
250.000.000.000
1.906.034.038.183
2.781.883.441.142

366.500.536.555
250.000.000.000
1.960.022.090.303
2.779.176.584. 738

SI culi Ic))
Vay dài han

Trong do:
Vay dài hgn dIn hgn trá (* *)
Tra:phieu den h(zn tra ( ***)
Vay dài han (* *)
Tráiphiêu (** *)
(**) Chi tit vay dài han nhu sau:
Các khoan vay dài h?.n tr ngãn hang vào ngày k& thüc k5' báo cáo chju Iãi suAt VND tuang (xng tir 3,8%
dEn 11,0%. Chi tiêt the hin nhtr sau:

Khoân tin dyng s

Ngày dIn
hgn

SI cull Icj' (VND)

Ngân hang TNHH Mt ThInh Viên HSBC ( Vit Nam)
318.214.285.713 Ngày24tháng
VNM 170276CM(VND)
7 nàm 2024
Ngân hang Thwo'ng Mgi Cl PhIn Ngoii T/ur€ing Vift Nam
696.389.734.748 Ngày 02 tháng
HDTDO21C16
(VND)
02 nAm 2028

Mo tá tài sOn thl chIp

Tãi san tai
dja chi sE 9 Doãn Van Ba, Phtr&ng 12,
Qun 4, Thành ph6 H Chi Minh

Tài san tai
dja chi s 11 Boàn VAn Ba, Phuäng
12, Qun 4, Thành phô H6 Chi Minh

Ngdn hang Thwong Mi Co PhIn Cong Thwong Vit Nan:
01/2019-

HDCVDADT/NHCTIO6MHP (VND)

01/2017HDCVDADT/NHCTJO6WUNGHUM (VND)

342.000.000.000 Ngày 08 thang
06 näm 2026

53.347.209.855 Ngy 03 tháng
07 nm 2028

NgOn hOng Thwong Mg! cI PlaIn Qulc ii VIt Nam
100.HDTD.625. 16.VIB
133.330.000.000 Ngày 30 tháng
(VND)
9 näni 2021

NgOn hang TNHHMTVSkinhan V&t Nan:
SHBVNIB/HDTD/R
203.909.364.995 Ngày 08 tháng
EE/201805(VND)
5 nm 2026
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Quyn sü dung dt thus vã toàn b tài
san g.n lien vài det thuc Dr an ThUy
din Miang Hum, và toàn bO h thông
may môc thiêt bj thuOc dr An hinh
thAnh tfr v6n vay vA v6n ttr cO
QuyCn s& dmg dAt thuô vA toAn bO tAi
sAn g.n lien vài dAt thuc Di,r An BAn
Xèo, vA toAn b h thông mAy mÔc
thiêt bj thuc di,r An hmnh thAnh tr von
vay vA yEn tr cô

Khoãn phai thu tfr cho thuê cAc tOa nhA
vA cO t(ic tir Cong ty CO phAn B.O.O
Ntràc Thu Dic theo GiAy chthg nhân
cE ddOng sO 004/CD-TDW

ThE chAp bang tAi sAn hlnh thAnh trong
tuang lai thuOc quyEn sv hUu cüa Cty

CONG TY CO PHAN C DIN LNH

B09-DNIHI'.!

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH I-IQP NHAT (tip theo)
Ngay 30 tháng 06 näm 2020
CP Ca Dn Lanh tai dla chi 364 Cong
HOa, P13, Tan BInh, TP.HCM
Ngày dOn hgn

MO 10 iài sOn thO chOp

Cong ty Tài c/it,,!: co p/ui: Die,: Irc
01/2014/l-IDCVL/TCD
563.364.068.276 Ngay 30 thang
L-TBW/Phu lac (
12 näm 2027
(SO dtr ngoi t:
EUR)
21.173.528,33 EUR, läi suât
c6 djnh 1,25%)

Toàn bO tài san cOa Nhà may Din gio
PhCi L?c thuc Thun Binh, cong ty
con cOa Cong ty, t9a lac tai

Khoán tIn dung s

TONG CQNG

So cuOi k5' (VND)

Huyn Tuy Phong, Tinh Binh Thun

2.310.554.663.587

Trong do:
Vay dài hqn dOn han trá: 404.520.625.404

(

) Trai phieu:

Vào ngày 28 tháng 9 näm 2017 và ngày 18 thang 10 nAm 2017, Cong ty dã phát hành 1.000 trái phiu vài
tng giá tn 1.000 t' VND (ménh giá I t' dcng/ trái phiu), s trái phiu nay dLrcic mua bâi Ngãn hang Thtrang
mai C phn Ngoi thuong Vit Nam - Chi nhánh H Chi Minh ("VCB") và Cong ty Lien doanh Quãn 1' qu
du ti.r chüng khoán Vietcombank ("VCBF").
Các trái pliiu nay &rqc hoãn trà sau nãm (5) näm k tr ngày phát hành.
Cong ty cam kt mua li s itryng trái phiu trtràc han k t(r ngày phát hành theo k hoach nh.r sau:
250 trái phiu dã phát hành vào ngày trOn hai mirth bn (24) tháng k t(r ngày phát hành;
-

250 trái phiu dã phát hành vao ngày trOn ba mircri sau (36) tháng k tr ngày phát hành;
250 trái phiu dã phát hành vào ngày irOn bn mirth tam (48) thang k tir ngày phát hành; và

-

250 trái phiu dã phát hành vao ngày trOn sáu mirth (60) tháng k tr ngày phát hành.

Tng s tin thu tr dqt phát hành nay di.rqc scr ding d (1) Du Ur các dir an cOa Cong ty; (2) tang quy mO von
hoat dng cOa Cong ty.
Các trái phiu nay dirçc dam báo bAng 74.896.260 c phiu Cong ty C phAn Nhit din Phà Lai thuc s& h0u
cOa COng ty (Thuyt minh s6 12.3).

2/ Vào ngày 28 thang 01 nãm 2019 COng ty dã phát hành 2.3 18 trái phiu có k' han 10 näm (REEB0ND2029) vài t6ng giá trj 2.318 t VND (mnh giá I t' c1ng/ trái phiu). Day là Trái phiu khong chuyn
di. khOng kern chOng quyn va dtrçrc bào lãnh thanh toán bâi Credit Guarantee and Investment Facility
(CGIF) — Mt qu tin thác cüa Ngãn hang phát tnién Châu A ("CGIF").
Tng s6 tin thu thrqc tr dçit phát hành nay d sir di,ing cho vic phát trin dir an và các hoot dng mua ban,
chuyn nhircmg von.
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Ngày 30 thang 06 nm 2020
..(

S

.

S

S

S

Các tral phieu nay dirqc dam bao bAng 38.365.168 co phteu Cong ty CP Thuy Diçn Thac Ba va 32.000.000
C6 phi6u Cong ty CP Thüy Di€n Song Ba Ha.
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THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HQ1 NHAT (tiêp theo)
Ngày 30 tháng 06 nrn 2020

17. VON CHU S1HUU
TInh hInh tang giãm ngun vn chü s& h&u

Nãm triróc
S du närn
Lai nhuãn tang trong k'
Chitrâctüc
Phân phi qu5
Sir dung qu5
S cuoi k5'
Nãm nay
S du nàm
Lai nhun tang trong k'
Tang(giãm)khac
Chitrác6tüc (*)

Vn gop

Thng du v.4ii
Co phán

Co phieu
ngOn quj

Qu9 du tu

3.100.588.410.000

1.050.489.310.786

(83.026.660)

240.077.952.161

193.722.130
3.100.588.410.000

1.050.489.310.786

(83.026.660)

240.271.674.291

3.100.588.410.000

1.050.489.310.786

(83.026.660)

240.271.674.291

3.100.588.410.000

1.050.489.310.786

(83.026.660)

4.927.769.386.011
1.638.893.522.530
(558.091.666.800)
(2.639.765.501)
(170.934.4 10)
6.005.760.541.830

(1.146.145.200)

6.005.760.541.830
629.655.294.454
(17.413.125.979)
(496.081.481.600)
(4.016.679.347)

234.656.818.414

6.117.904.549.358

(4.468.710.677)

Phân phi qu
S cui kj'

phOl lrién

D VT: VND
Lçri nhuán sau
thuê chira phán phOi

(*) Theo Nghj Quyt ciia Di Hi C Dông s 02/20201DHDCD-NQ ngày 15 tháng 05 närn 2020,c dong cüa Cong ty dã thng nht
thông qua Th trInh cüa Hi Dong Quãn Trj ("HDQT") ye ké hoch clii trá cô tiirc bang tiên cho các cô dông hin h&u cña Cong ty ti müc
16% trên ménli giá cüa cô phiéu pliô thông. Cong ty dâ chôt danh sách cô dông dé clii trà cô trc 16% nay, ttrcmg ducing v&i
496.081.481 .600VND vão ngày 03 thang 03 nàm 2020 vã thirc hin clii trá vào ngày 10 tháng 04 nãm 2020.
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18.
18.1

DOANH THU
Doanh thu ban hang và cung cp dlch vu
DV7' VND

Tong doanh thu
Trong dO:
Doanh thu cy din lanh
Doanh thu bdt dang san
Doanh thu Jig &ng din, nithc
Các khoãn giãm trü doanh thu
Chilt khdu thwoizg mgi
Doanh thu thun

18.2

Qu)IInOm 2020

QuI1nam 2019

1.289.756.572.520

1.259.492.400305

740.298.067.014
247.012.610.264
302.445.895.242
(199.900.118)
(199.900.118)
1.289.556.672.402

797.301.894.628
230.198.548.561
231.991.957.116
(844.755.140)
(844.755.140)
1.258.647.645.165

Doanh thu hoat dng taI chinh
DVT VND

LAi tin gCri
C trc Içii nhun duçvc chia
LAi t& ban, thanh I' các khoân dAu ttr
Läi chénh 1ch t giá h6i doái
Khác
TONG CQNC

19.

QuL IInám 2020

Qu IInám 2019

33.527.886.678
7.118.222.370
641.577.226
668.858.930
17.426.572
41.973.971.776

59.120.345.067
5.756.569.957
39.484.252
188.629.360
46.502.282
65.151.530.918

CHI PHI TAI ciifri
DVT VND

Qufllnam 2020
Chi phi IAi vay
L chênh 1ch t. giá
L do ban các khoan dAu tu
Dtr phông (hoàn nhp) giâm giá dAu ttr
Chi phi tài chInh khác
TONG CQNG

110.089.781.576
2.586.473.571
32.730.766
(19.829.615.967)
57.806.417
92.937.176.363

28

QuLIInam 2019
105.198.967.207
177.007.820
35.250.430
(72.590.388.660)
60.735.407
32.881.572.204

CONG TY CO PHAN C DIN LINH

B09-DNIHN

THUYET MINH BAO CÁO TAL CH!NH HOP NHAT (tip theo)
Qu' II ngay 30 thang 06 näm 2020

20.

THU NHILP vA CIII PH KHAC

DVT: VND
Thu nhp khác
Thu ban ph lieu, phat
Thu nhp khác
Chi phi khác
Chi phi khác
21.

Quj IInáni 2020

Quj IInäm 2019

3.203.982.433
396.080.889
2.807.901.544
334.423.469
334.423.469

4.150.133.620
4.150.133.620
2.344.344.486
2.344.344.486

THTJE THU NHAP DOANH NGHIEP

21.1 Chi phi thu TNDN

DVT VND
Quj5 II nàrn 2020

QujIInám 2019

Chi phi thus TNDN hin hành
Chi phi thug TNDN hoân lai

52.986.564.251
5.873.626.944

61.898.552.650
546.761.989

TONG CONG

58.860.191.195

62.445.314.639

21.2 Thu TNDN hiên hành
Thug TNDN hién hành phái trá thnYc xac dinh dira trén thu nhp chju thus cUa k' hin t?i. Thu nhp
chju thuê khác vo'i thu nhp drc báo cáo trong báo cáo két qua san xuât kinh doanh vi thu nhp chju
thuê không bao gôm cac khoàn muc thu nhâp chju thuê hay chi phi dixcrc khâu trr cho miic dich tinh
thué trong cac nãm khác va cüng khong bao gôm các khoán mvc không phái chju thuê hay khong
thrc khâu trir cho mic dich tInh thué. Thué TNDN hin hành phãi trá cña Nhóm Cong ty di.r?c tInh
theo thué suât dA ban hành den ngày kêt thiic k' kê toán.

22.

NGHIP VU VOI CAC BEN LIEN QUAN
Các nghiép vii voi các congty có lien quan bao gm tt cá các nghip viii di.iqc thirc hin vài các cong
ty ma Nhóm Cong ty có môi lien k& thông qua quan h dâu Ur, nhn dâu tu hoc thông qua mt nhâ
dâu t'.r chung và do do së là thành viên cüa c1ing mt Nhóm cong ty.
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Các nghip vv chU yu vi các ben liOn quan trong kS' nhu sau:
VND

Các ben lien quan

Mdi quan h

Ni dung nghip vy

sd tin

Cong Ty CP Nhit Din Phã Lai

COng ty liOn kt

Thu nhp c tüc

77.396.260.000

Cong Ty CP Thüy Din Thác Mci

Cong ty liOn kt

Thu nhp c tcrc

44.765.610.000

Cong Ty CP Du Tu Nuc Tan Hip

Cong ty liOn kt

Thu nhp c trc

7.680.000.000

Cong ty C phn Ca din Doàn Nht

Cong ty liOn kEt Doanh thu ban hang
Thu nhp c6 tc

159.762.790
14.506.800.000

COng ly CP NtrOc Fhi Due

Cong ty liOn kt

Thu nhp c6 trc

4.505.664.000

Cong Ty CP Cp Ntàc Nhà Be

COng ty liOn kt

Thu nhp c trc

1.963.890.000

COng ty C Ph.n ThOy Din Vinh Son
Song Hinh

Cong ty liOn kt

Cho vay

55.000.000.000

Lài trái phiu và Ii
cho vay

20.05 9.967. 124

Vào ngày 30 tháng 06 näm 2020, cac khoãn phái thu va phâi trá cac ben liOn quan duçrc th hin nhtr
sau:
Phai thu khác

Các ben lien quan

Mdi quan h N6i dung nghip vy

VND
Sd tin

Cong Ty CP Thüy Din Srok Phu
MiOng

Cong ty liOn kt

Thu nhp c tfrc

15.433.893.000

Cong ly CP CAp Nuàc Khánh HOa

Cong ty liOn kt

Thu nhp c tue

9.127.680.000

Cong ty C phAn Ca din Doàn NhAt

Cong ty liOn kt

Thu nhp c6 tüc

14.506.800.000

Cong ty CP ThCiy Din Vinh San — SOng
Hinh

Cong ty liOn

k& Phãi thu lAi trái phiEuvà
lai vay

7.087.671.234
9

Phãi thu cho vav ngAn hn:
VND

Các ben lien quan
Cong ty C Phn Thüy Din Vinh San
Song Hinh

Mdi quan h Ni dung nghip vy
Cong ty lien ket

Cho vay

So lien
288.600.000.000

Ngu'Oi mua trã lien trtroc:
VND

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

Mdi quan h N$i dung nghip vy

Sd tiln

Cong ty liOn kAt Doanh thu ban hang

146.293.647
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Trái phiu nm giü den ngày dáo han:

Các ben lien quan
Cong ty C Phn Thüy Din Vinh Scm
Song Hinh

Mdi quan h Ni dung nghip vy
Cong ty liOn kt

Trái phiu

VND
Sd tin
500.000.000.000

23. BAO CÁO BQ PHN
Nhin ?hVc vi cong tác quân 1', Nhóm Cong ty di.rçic t churc theo các dan vj kinh doanh dra trén các
san pham và djch vv va bao gm ba b phn báo cáo theo hoat dng nhi.r sau:
Ca din lanh
Bt dng san
Ha tAng din, rnxàc

Kt quA hoat dng kinh doanh cüa các b phn duçic quAn 1 riOng bit nhm phic vi cho vic ra
quyt dlnh, phân b nguôn lirc va dánh giá thành tIch. ThAnh tIch cüa các bO phân dtrçc dánh giA d%ra
trOn kOt quA lãi lô ma trOn mt so khIa cmh, nhu duqc trInh bay trong bAng du&i day, ducic do Ii.rng
khAc yen kt quA hoat dong kinh doanh trong bAo cáo kOt quA hoat dng kinh doanh hcip nht.

3'

CONG TY CO PHAN CO DIN LJLNH

B09-DN/IIN

THUYET MLNH BAO CÁO iAi CHINH HOP NHAT (tip theo)
Qu H ngày 30 thang 06 näm 2020

23.

BAO CÁO B

PHAN (tip theo)

D /7'. VND

Kit qua b phn Qujll nám 2020 kit thüc ngay 30 tháng 06 nám 2020 nhu-sau:
Ca din lgnh

Bdt d5ng san

Hg tdng din, nwác

Hgp nMt

Doanh thu
Tng doanh thu cüa b phn
Doanh thu gita các b phan

TONG CQNG
KIt qua b5 phn
Lcri nhun sau thu cüa bô phn
Lçi nhun (J) sau thu khong phan b6

Ttng Içi nhun sau thud
Trong dó.
Cong ly mc
Liii nhun sau thud cáa bôph<2n
Li nhun (14) sau thud khOngphán bó
Lcri Ich cd dOng kliông kilm soat

854.916.376.270
(114.818.209.374)
740.098.166.896

276.203.869.504
(29.191.259.240)
247.012.610.264

302.600.395.242
(154.500.000)
302.445.895.242

1.433.720.641.016
(144. 163.968.614)
1.289.556.672.402

51.230.011.858

160.812.432.279

2 13.086.578.520

425.129.022.657
(2 1.719.337.054)
403.409.685.603

46.269. 61& 214

160.502.349.708

188. 708.296.027

4.960.393.644

310.082.571

24.378.282.493

395.480.263.949
(21.719.337.054)
373.760.926.895
29.648. 758.708
DY1': VND

Tài san bô phmn và nq b5 phán tgi ngày 30 tháng 06 nám 2020 n/zig- sau:
Ca d4n lgnh
Tài san cüa b phân
Tài san không phân b

Bdt dng san

Ha fcng din, nwác

2.857.228.531.404

3.588.367.416.320

10.890.621.834.571

2.260.578.398.453

1.236.523.454.535

2.666.879.367.150

TONG TAI sAN
Nçi cüa b phn
Nçi không phTh b

TONG NQ
32

Hcrp nht
17.336.217.782.295
2.433.501.006.963
19.769.718.789.258
6. 163.981.220. 138
2.422.464.743.818
8.586.445.963.956

CONG TY CO PHAN Cci DIN LNH

I3O9-DN/HN

THUYET MINH BAO cÁo TAI CHINH HQP NHAT (tip theo)
Qu II ngày 30 tháng 06 näm 2020

23.

BAO CÁO BQ PHAN (tip theo)

DVT: VND

Kit qua b5phn Qu IInám 2019 kIt thüc ngày 30 tháng 06 nám 2019 nhutsau:
Ca din lgnh
Doanh thu
Tng doanh thu cüa b phan
Doanh thu giiEa cac bO phân
TONG CQNG
Kêt quO b5 phçn
Lçii nhun sau thus cüa bO phn
Lqi nhuan sau thué khon phân bô
Ting lçi nhuân sau thue
Trong dO.
Cong ty mq
Lqi nhun sau thul cüa b5phn
Lqi nhuan sau thuê khongphOn bO
Lcri Ich cci dông khong kilm soát

Bclt dng san

Hg icing din, nwóc

901.439.646.214
(104.982.506.726)
796.457.139.488

254.917.800.438
(24.719.251.877)
230.198.548.561

231.991.957.116

65.158.919.402

106.033.501.873

304.840.694.738

476.033.116.013
(17.724.029.157)
458.309.086.856

65.156.579.046

106.241.503.954

280.62 7.822.253

2.340.356

(208.002.081)

24.212.872.485

452.025.905.253
(17.724.029.157)
434.301.876.096
24.007.210.760

231.991.957.116

Tài sOn bphn và ng b5 ph4n igi ngày 30 tháng 06 nàm 2019 nhwsau
Ca diçn lanh
Tài san cüa b phân
Tài san không phãn b
TONG TAI sAN
Na cüa b phn
Na không phán b6

Hçrp n/id!
1.388.349.403.768
(129.701.758.603)
1.258.647.645.165

DVT• VND

Bc: d5ng sOn

Hg &ing dien, nwác

2.649.625.161.690

2.978.020.957.213

7.736.221.213.063

2.079.922.161.043

1.323.456.613.937

1.008.330.024.361

Hgp nhdt
13.363.867.331.966
4.429.403.175.432
17.793.270.507.398
4.411.708.799.341
3.217.622.526.808
7.629.331.326.149

TONG NQ
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CONG TY CO PHAN CO DIN LNH

B09-DNIHN

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT (tiEp theo)
Qu II ngay 30 tháng 06 näm 2020

24.

CAC SO LLIJ TU'ONG (YNG
Mt vâi s 1iu tuang trng trong các báo cáo tài chinh cüa k' tnr&c dã thrcic phân 1oi lai cho phü hqp
v&i hInh th(rc trmnh bay cüa các báo cáo tai chInh k' nay.

25.

PHE DUYT PEAT HANH BAO CÁO TAI CHiNE HQP NEAT
Các báo cáo tài chInh hcip nht vào ngày 30 tháng 06 nàm 2020 và Qu' H näm 2020 kt thác cLIng ngày
dA dirqc Ban Tong Giam Dc Cong ty phê duyt d phát hành vao ngày 27 tháng 07 näm 2020.

Pham Thi Uyên Phwng
Ngtr&i 1p
Ngày 27 thang 07 näm 2020

H6 Trn Diu Lynh
K toán trithng

