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sd cui 5'

sá du nãrn
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1.442.727.101.374

782.83 9.877.688

1.046.292.674.491

146.839.877.688
636.000.000.000
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-
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12.488.887.705

8.641.927.986.960
13.220.246.3 76

4.552.152.030
21.630.229.480
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5.122.510.167
2 1.585.929.480
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15.135.432.540
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30.000.000.000
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30.000.000.000
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20.084.356.711

17.078.029.780
1.424.780.881

13.965.344.729
6.119.011 .982
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Sd du nm

4.320.205.421.591
648.482.916.621
14.860.449.265
2.065.780.928
20.788.052.262
104.929.285.954
266.500.000
51.122.601.255
453.971.553.448
478.693.509

2.099.328.255.970
640.284.411.366
6.040.719.305
1.762.609.795
16.520.354.305
1.497.730.000
38.085.114.353
266.500.000
66.173.868.919
509.458.821.180
478.693.509

3.671.722.504.970
146.333.988.307
3.525.388.516.663

1.459.043.844.604
130.427.416.036
1.328.616.428.568

8.024.710.020.389
8.024.710.020.389
3.100.588.410.000

7.985.326.832364
7.985.326.832.364
3.100.588.410.000

3.100.588.430.000
1.050.233.348.786
(83.026.660)
200.979.473.252
3.672.991.815.011

3.100.588.410.000
.3.050.233.348.786
(83.026.660)
200.979.473.252
3.633.608.626.986

3.075.516.960.186
597.474.854.825

2.172.523.466.624
1.461.085.160.362

12.344.915.441.980

10.084.655.088.334

guyn Thj. . tlhanh
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BAO CÁO KET QUA HO1T DONG KINH DOANH
Quy IL kêt IhCic ngày 30 tháng 06 nAm 2019

Md
So
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22
23
25
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31
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minh

Dilti g

1. Doanh thu ban hang Wi cung cp djch vi
3. Doanh thu thunvbán hàngvã cungcáp dlch vui
4. Cia von hang ban và djch vu cung cp
5. Lçi nhun gp v ban hang Va cung cp (ljch vti
6. Doanh thu hot dng tãi chInh
7. Chi phi tãi chinh
Trong do:

Quy II
Nám nay

IS
15.1
18

144.161.129.518
144.161.129.518

(39.616.043.052)

15.2
IC

Clii phi Mi vay

8. Chi phi quán l doanh nghip
9. Lqi nhun thun tr hoat dng kinh doanh
10. Thu nhp khác
I1.Chiphikhác
12. Lçi nhun khác
13. Tng Içi nIiun k toán truóc tlitié
14. Chi phi thus TNDN hin hânh
15. Chi phi thuôTNDN hoãn lai
16. I.oi nhuri sau thu TNDN

Nguyen Thj IitiS'nti Pliiroiig
Ngtrii Ip

18
17
I7

Nã,n trwöc

133.460.675.168
133.460.675.168
(39.5 18.354.675)

104.545.086.466

93.942.320.493

257.128.425.573
(14.914.524.286)
(84.652.065.584)
(11.679.240.657)
335.079.747.096
3.485.754.928
3.485.754.928

439.510.468.876
15.341.743.490
(37.475.235.789)
(14.270.587.590)
534.523.945.269
3.609.095.843
3.609.095.843

338.565.502.024

538.133.041.112

(20300337.252)
(4.694.231.101)
313.570.933.671

(20.526.721.669)
(622.640.323)
516.983.679.120

Don vi tIn/i. VND
Lüy kl tfr &u nám dn cui quj5 nay
Náin trithc
Nám nay

285.750.928.955

269.610.706.239
269.610.706.239

(77.107.700.118)
208.643.228.837

(78.857.550.910)
190.753.155.329

602.690.593.708
(154.541.630.530)
(155.521.612.330)
(22.875.059.159)
633.917.132.856
4.467.901.938
4.467.901.938
638.385.034.794
(36.215.948.868)
(4.694.231.101)
597.474.854.825

677.303.215.000
42.399.211.711
(76.070.213.308)
(25.875.357.117)
884.580.224.923
3.609.095.843
(763.585.222)
2.845.510.621
887.425.735.544
(46.302.384.701)
(622.640.323)

285.750.928.955

guyeii TI .. i Thanh
TôngGi ),c

H IrAn Diu Lynli
Kê loan Tnrâng

Ngãy29tháng 07 näm 2019
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840.500.710.520

CONG TY CO P1-IAN CO DIN LJNH

1302-DN

BAO CÁO KET QUA HOT DQNG KINH DOANH
Qu 11 kt thüc ngày 30 tháng 06 näm 2019
*

Ciat trinh nguyen nhan bien dQng Ioi nhuan sau thue TNDN Quy II nam 2019:

T6ng Iqi nhun sau thu Qu' II nArn 2019 dt 313 t' dng, giàrn 203 t' ding tircYng 1rng giãm 39%
so vâi cüng k' nAm 2018 chü yu là do:
Doanh thu tãi chinh Qu 11 nãm 2019 giàm 182 t dng so vâi cing k5' nm 2018 tuy nhiên chü
yu clii là do lqi nhun tr các Cong ty con và Cong ty lien kt chuyn v khong cüng th&i diem nhtr ccrng
kS' näm 2018. Ngoài ra, trong Quy' 11 näm 2019 phát sinh chi phi läi vay tang cao han thu nhp tin gri so
vâi cCng kS' do Cong ty chC truung tang sir diving dOn by tài chInh dé dáp üng nhu câu von cho ma rng
hot dng kinh doanh cüa NhOm COng ty.
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CONG TY cO PHAN CO' DIN LJNH
B03-DN
BAO CAO LIJU CHUYEN lIEN T
Qu' H kt thüc ngãy 30 tháng 06 nãm 2019
Don vi tInh: VND
Ma
so

CH1TIEU
I.

01
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03
04
05
06
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09
11
12
13
14
15
20

21
23
24
25
26
27
30
33
34
36
40
50
60
61
70

Thuylt
minh

Tirngay 01/01/2019
dnngày30/06/2019

Tut ngày 01/01/2018
dénngay30/06/2018

638.385.034.794

887.425.735.544

18.763.731 .890
(7.426.571.118)
(60.644.111)
(601.104.464.096)
155.521.612.330

21 .263.247.994
(119.333.124.274)
(96.343.108)
(676.604.567.117)
76.070.213.308

204.078.699.689
(485.653.663.579)
4.702.500.302
(542.370.974)
7.859.704.927
(88.856.395.784)
(31.713.230.441)

188.725.162.347
(10.495.995.034)
(26.853.964.175)
619.171.786
(54.172.904.870)
(76.591.105.462)
(20.099.831.200)

(390.124.755.860)

1.130.533.392

(204.739.101.041)
(2.361.623.853.841)
639.142.558.044
(90.315.012.011)
96.457.499.026
460.490.991.586

(6.218.086.669)
(50.000.000.000)
200.244.444.444
(286.028.547.196)
74.380.471.670
594.006.767.916

(1.460.586.918.237)

526.385.050.165

2.279.702.871.930
(140.809.410.589)
(551 .720.731.730)

150.0 10.000.000
(3 17.693.224.169)
(490.543.124.080)

1.587.172.729.6 11
(263.538.944.486)
1.046.292.674.491
86.147.683
782.839.877.688

(658.226.348.249)
(130.710.764.692)
801.998.697.563
202.181.024
671.490.113.895

LUU CHUVEN TIEN TU flOAT BONG
KINH DOANH

Lçi nhuân truOc thuê
Diêu chinh cho cthc khothn:
KhAu hao TSCD và bt dng san dâu tir
Các khoãn trich 1p dr phông
(Ui) 1 tir chênh 1ch t' giá chi.ra thirc hin
(Ui) 1 tir hot dng dâu t.r
Chi phi lài vay vàphân bôtrái phiêu

67.8

16

Lçi nhun tr hot dng kinh doanh tn.ró'c
thay dôi von Iuu dng
(Tang) giàm các khoán phãi thu
(Tang) giãm cac khoân phãi trã
(Tang) giãm chi phi trã tnrâc
(Tang) giãm chüng khoán kinh doanh
lien lâi vay dã trã
Thu TNDN dä np
Luu chuyn tiên thun tr hot dng
kinh doanh
11. LUU CHUVEN TIEN TU HOAT BONG
DAU TU
Tin chi mua sm tài sane6 dinh
Tiên chi cho vay
lien thu hôi cho vay
Tiên chi dâu ur vào các do'n vi khác
Tiên thu hôi dâu ti.r vào các dan vi khác
Tiên lài vàc6 tücdãnhân
Luu chuyn tin thun sü dyng VaO
hotdQng dan tLr
lien vay ngän và dài hn nhn thrc
Tiên chi tránq vay
Co ttc, Igi nhun dA trã cho chü sâ hQu
Luu chuyên tin thuãn tur hoit dng tài chinh
Luu chuyên tién thuán trong k5'
.
Tiên và tucing dirong tiên dâu k)'
Anli hi.Mng cta thay diii t giá hôi doái
Tiên và tuong dtrong tin cu61 kS'

.

cqNcry \..
e(i
Nguyn Th Hu'nh Phirang
Ngri 1p
Ngày 29 tháng07nam2019

Ho Trân Diu Lynh
Kê loan Truâng

'iNguyêr

Mai Thanh
DOe

CONG TY CO PHAN CO DIN LiN}I
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH
Qu II kt thOc ngày 30 tháng 06 närn 2019

THÔNG TIN DOANH NGIIIP

Cong ty C6 Phn Ca Din Lnh ("Cong ty") là mt cong ty C6 phAn thrqc thành 1p ti Vit Narn
theo GiAy Chfrng nhn Dangk Kinh doanh sO 1506/GP-UB ngày 25 tháng 12 nãm 1993 do Uy
ban Nhãn dan Thãnh phô HO Chi Minh cap và theo giây chng nhn dàng k kinh doanh so
0300741143 do Sà Kê hoch và Dãu urThành phô Ho chi Minh cap thrqc diêu chinh rnài nhãt
vào ngay 03 tháng 6 nãrn 2016. Cong ty dA &rqc niêm yet ti Sà Giao djch Chtrng khoán Thank
phô Ho Chi Minh theo Giây phOp so 01/GPPH ngày 2 tháng 6 nAm 2000 do Uy ban Chng khoãn
Nhànuâccâp.
Hoat ctng chinh cUa cOng ty là djch vi ca din Cong trInh ( M&E), san xut và 1p dt các h
thông diêu hÔa không khI, thiêt bj may tInh, thiêt bj vin thông và do din gia ding, sà hu và
cho thuê cao Oc van phông; lap dt he thông câ, thoát nu6c; khai thác xir l và cung cap mr6c;
san xuât din; tir vein, dâu giá bit dng san va thu tLr chiCn ltrcic ngành ca sO h tang.
Tru sO chInh cOa Cong ty dt tCi 364 di.r&ng Cong HOa, Phux&ng 13, Qun Tan BInh, Thành Ph6
HO ChI Minh.
2.

CSTRINH BAY

2.!

C'huân mrc và C'h d ki loan áp dyng
Báo cáo tài chinh riêng cOa Cong ty &rc trInh bay bang d6ng Vit Nam ('VND") phü hqp vOl
He thông Ké toán và Chuãn mirc Kê toán Vit Nam ("CMKTVN') do B Tài chInh ban hành
theo:
•
•
•
•
•

Quyt dnh s6 149/2001/QD-BTC ngày 31 tháng 12 näm 2001 v vic ban hành b6n
Chuân mrc Kê toán Vist Nam (Dcit 1);
Quyt dnh s6 165/2002/QD-BTC ngày 31 thàng 12 nãm 2002 ye vic ban hành sáu
Chuân misc K toán Vit Nam (Dqt 2);
Quy& djnh s6 234/2003/QD-BTC ngày 30 tháng 12 näm 2003 v6 vic ban hành sáu
Chuân mrc Kê toán Vit Nam (Dat 3);
Quy6t djnh s6 12/2005/QD-BTC ngày 15 tháng 2 näm 2005 v vic ban hành sáu Chuân
mrc K6 toán Vit Nain (Dçit 4); và
Quyt dlnh s6 100/2005/QD-BTC ngày 28 tháng 12 näm 2005 ye vic ban hành b6n
Chuãn mrc K toán Vit Nam (Dat 5).

Cp nht theo Thông lix s6 200/2014TFTfBTC ngày 22/12/2014 côa B îãî ChInh hixOng dn
Ch d Ké toán Doanh nghip.

2.2

HInh thfrc sii ki (od,z tip dyng

HInh thcrc s6 k toán disqc áp diing thrc cUa Cong ty là chOiig tr ghi

so.

2.3

Niên d3 ki loan
Niên d ké toán cOa Cong ty bat dãu tr ngày I tháng I den ngày 31 thang 12 hang näm.

2.4

Don vj lin l sfr ding Irong kd loan
Báo cáo tài chInh riêng dtiqc Ip bang dan vj ti&n t sr dung trong k6 toán cCia Cong ty là VND.
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CONG TY CO PHAN C DIN LNH
THUYET MINH BAO CÁO iA! CHINH
Qu' II ktthttcngày 30 tháng06 närn 2019
3.

TOM TAT CAC CHiNH SACH KE TOAN CHU YEU

3.1

Tin và cdc khoân lwong throng lien
Tin ya các khoàn ttrang thrang tin bao gm tin mt ti qu9, tièn gCri ngân hang, các khoàn dAu
ur ngãn han, có thri gian dáo hn gôc It han 3 tháng, Co tInh thanh khoàn cao, có khã nang chuyên
dôi d dàng thành các luqng tin xác djnh Va không có nhiêu rüi ro trong chuyên dôi thành tiên.

3.2

Cdc khoãn plzãi thu
Các khoàn phãi thu duçic trInh bay trên báo cáo tâi chinh riéng theo giá trj ghi sâ các khoàn phãi
thu tr khách hang va phài thu khác cüng vâi dir phOng duçic 1p cho các khoân phài thu khó dOi.
Dr phông nçi phãi thu khó dôi th hiên phn giá tr dr ki&n bj ton that do các khoãn phái thu ma
COng ty dir kin không cO khã nang thu hôi vào ngày kêt thüc kS' kê toán.

3.3

Ta! san cá djnh hfru hInh
îàî san c djnh hQu hInh dtrçc th hin theo nguyen giá tr& di giá tn hao mOn lüy kL
Nguyen giá tài san c6 djnh hthi hinh bao gm giá mua và nhün chi phi có lien quan trirc tiêp den
vic disa tài san vào ho$ dng nhu dr kiên. Các chi phi mua sAm, nãng cap và dOi m&i tái san cô
djnh thrcic ghi tang nguyen giá cUa tài san và chi phi bão trI, sCra ch0a thrçcc tInh vào kêt qua hot
dng kinh doanh.
Khi tài san duçc ban hay thanh l', các khoãn lAi hoc l phát sinh do thanh l' tài san (là phn
chênh 1ch giUa tién thu thuân tir vic bàn tài san vdi giá trj cOn li cüa tài san) dtrçrc hch toán
vào báo cáo kt qua hot dng kinh doanh.

3.4

Ta! san cô djnl: vô lilith
Tài san c6 djnh vO hInh dwc ghi nhn theo nguyen giá trr di giá tn hao mOn lüy k.
Nguyen giá tài san c djnh vO hInh baogOm giá mua và nhthig chi phi cO lien quan trrc tiêp den
vic di.ra tài san vào sCr diing nhix dir kiên.
Khi tài san c6 djnh vô hInh duçc ban hay thanh l, các khoán lAi hoc l phát sinh do thanh l tài
san (là phãn chênh lch giva tién thu thuãn t& vic ban tài san vâi giá trj cOn li cüa tài san) dtrc
hach toán vao kt qua hot dng kinh doanh.

Quyn sit dyng thu
Quyn si dung dt dtrçrc phân b trong sut thii gian cOn li ccia quyn scr dung dat (36 nAm và
3 tháng) tInh t& tháng 08 nAm 2007.

3.5

KhiJu hao và /:ao man
Khau hao tài san c dnh hUu hlnh và hao mOn tài san vô hInh ducic trIch theo phirang pháp khau
hao thr?rng thAng trong theii gian hüu dung ràc tinh cüa các tài san nhLr sau:
Nhà ctia và vt kin trCic
Phucmg lien vn tài
Thiêt bi vAn phOng
Phân mém vi tinh

5 - 50 nAm
6 nAm
3 nam
3 nAm

CONG TV CO PHAN CY DIN LNH
THUYET MINH BAO CÁO TA! CI-IiNH
Qu>' II kt th(ic ngãy 30 tháng06 nAn 2019
3.6

Bt1 dng san dii 1w

Bt dngsàn du ti.r bao grn nhà cra hoc mt phn nhà ccra hoc cá hal và ca sà ha tAng duçc
dâu tu nhAm muc dich thu tiên cho thuê hoc tang giá trj hoc cá hai han là phc viii cho muc dich
san xuât hoc cung cap hang hóa, djch vu; nhAm muc dich hành chinh hoc kinh doanh trong qua
trinh hot dng kinh doanh blnh thtthng. Bat dng san dãu t's di.rcc ghi nhân theo nguyen giá trir
di giá trl hao mOn ly kê. Nguyen giá bao gOm chi phi phát sinh trirc tip lien quan den vic mua
hoc xây drng bAt dng san.
KhAu hao bAt dng san dAu ttrthrçic trIch theo phtrang pháp khAu hao du&ng thing trong sut thai
gian hQu dung uàc tInh cCa bat dng san nhi.r sau:
5 - 50 nAm
5 - 10 nAm

Nhà cCra và 4t kiên trüc
May móc, thit bj phu trcl
Thiêt bj vAn phOng
Bat dong san dâu tu khác
3.7

3-6 nAm
2 nAm

Chi phi di vay

Chi phi di vay bao gm lAl tin vay vã các chi phi khác phát sinh lien quan ctn vic di vay cüa
COngty.
Chi phi di vay lien quan trirc tipdn vic xay di,mg hoc san xuAt bAt kS' tài san dU tiêu chuãn
duçc von hOa trong kS' can thiét dê hoàn tat Va dim tài san vào hout dng theo dung muc dIch dij
kiên. Chi phi di vay khác &rçlc ghi nhn vào kt qua hoat dng kinh doanh.
3.8 Cdc khoãn du 1w
Ddu itt vào các cong ty con

Các khoàn dAu ttr vào cc cOng ty con ma trong dO Cong ty nAm quyn kirn soát dtrqc trInh bay
theo phuang pháp gia gôc.
Các khoãn phãn phoi lçi nhun ma COng ty nhn disçic tir sO lçrinhun IQy ké cUa các cong ty con
sau ngày Cong ty nAm quyên kiém soát dLrcrc ghi vào báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh riêng
cüa Cong ty. Các khoãn phân phôi khác &rqc xem nh phân thu hôi cüa các khoãn dãu tu và
dtrqc trfr vào giá tn dâu tin.
Dcz twvào cOng ly lien kt

Các khoán dAu tLr vào cong ty lien kt ma trong do Cong ty có ãnh huUng dáng kê dircic trInh bay
theo phirang pháp giá gôc.
Các khoàn phãn ph61 lcri nhun tr s6 lçi nhun thuAn lüy k cüa các cOng ty lien kt sau ngày
Cong ty cO ãnh huàng dang ké di.rcic phân bô vào báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh niêng cua
Cong ty. Các khoân phãn phi khác dirccc xem nhtr phãn thu hi cüa các khoãn dãu Ui và dirqc
trr vào giá trj dAu tin.
Ddu lit cháng khoán và các khoán ddu lit khác

Các khoãn dAu tin chüng khoán và các khoàn dAu tin khác dirçic ghi nhn theo giá mua thirc th.
Dztphong giárn giá fri các khoán ddu lit ch&ng khoán và các khoàn ddu lit khác

Dir phOng di.rçic Ip cho vic giam giá trj cCa các khoàn dAu Ut vào ngày k& thôc kS' k toán nAm
theo hirâng dn cüa Thông tins6 228/2009/TT-BTC do B Tài Chinh ban hành ngãy 7 thang 12
nAm 2009 và thông tir so 89/20! 3/TT-BTC do Bi Tài Chinh ban hành ngày 28 tháng 6 nAm 2013.
Tang hoc giám so dir tài khoàn dir phOng duçsc hach toán vào chi phi tal chInh trén báo cáo két
qua hot dng kinh doanh riëng.
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Dáu Itt nám gii den ngày dáo hin

Các khoãn du ur näm gi den ngày dáo hn ghi nhn theo giá gOc. Sau khi nhãn ban dãu, cac
khoãn dâu tu nay duVc ghi nhn theo giá tr cO the thu hôi. Các khoãn suy giàm giá trj cüa khoãn
dãu us nêu phát sinh di.rcrc hach toán vào chi phi tài chinh trong báo cáo két qua hoat dng kinh
doanh riêng và dtrçic giãm tr& trirc tiêp gia trj du tt.r.

3.9

C'ác k/man pith! Ira và clii p/mi irk/i Irithc
Các khoàn phài trá và chi phi trIch truàc &rc ghi nhn cho sé tin phâi trã trong Wang lai lien
quan den hang hóa và djch vi dA nhn dtrc khOng ph thuc vào vic Cong ty dA nhn dtrçc hOa
dan cCia nhà cung cap hay chua.

3.10 Cdc nghip vy bang ngogi i
Các nghip vi phát sinh bang các dan vj tin t khác vâi dan vi tiên té sr dung trong nghip vi
k toán cüa Cong ty (VND) thrçic hach toán theo t' giá giao djch vào ngày phát sinh nghip v.
Các khoãn chênh Ich t giá thrc t phát sinh trong k' và chCnh Ich do dánh giá Ii so thr tién t
có gôc ngoi t cu6i kS' dircc h?ch toán váo k& qua hot dng kinh doanh riCng.

3.11 Co phku qu9
CO phiêu qu, cOn cm vOn chü sâ hQu duqc cOng ty mua l, trinh bay trén phãn nguOn von nhis
mt khoãn giãm vOn chü sà h&u, bang vài chi phi mua Ii. Cong ty khOng ghi nhn các khoàn Iãi
(l) khi mua, ban, phat hành hoAc hciy các cOng cm vOn chü sâ hüu cQa mInh.

3.12

P/ian chia

4ii nhun

Lçii nhun thun sau thud thu nhp doanh nghip cO th thrçic chia cho các c6 dong sau khi dtrçic
di hi dông cô dOng phê duyt vá sau khi dã trich Ip các qu dr phang theo Diêu lé Cong ty và
các quy dlnh cUa pháp Iut Vit Nam.
Cong ty trich Ip các qu5 dr phOng sau tfr Içi nhun thuan sau thus thu nhap doanh nghip cüa
Cong ty theo dè nghi cUa Hi ding quán trj và dLrçic các c dong phê duyt ti dai hi ding Co
dông thtr&ng niên.
Qu9 khen Ihwóng và phác lii

QuS' nay dtrçic trich 1p nharn khen thtrang và khuyn khich vtt chit, dem Ii lçri Ich chung vâ
nâng cao phCic Icii cho cong nhân viên và &rac trInh bay nhu rnt khoãn phâi trâ trén bang can
dôi ké toán riêng.

3.13

Nguyen ftc ghi nl:n doanim thu

Doanh thu duc ghi nhn khi Cong ty có khà nang nhn duc các lcii Ich kinh th cO th xác djnh
duçic mt cách chäc chän. Doanh thu duçc do hrrng bang giá th tri.r&ng cOa các khoãn phãi thu,
Ioi trfr các khoán chit khtu thisang ini, giám giá hang ban vâ hang ban bj Ira lti. Các diu kiin
ghi nhn cii the sau day cüng phãi ducic dáp (ing tnrâc khi ghi nhn doanh thu:
Doanh thu cung cd'p djch vu

Doanh thu di.rçrc ghi nhn khi djch v di.rçrc cung cap.
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Doanh thu tzr hQp dng cung cdp và 1p dat thit bj

Khi kt qua thirc hin hçp ding cung cp 1p dt cO th dtrçic uàc tInh mt each dáng tin cy thI
doanh thu và chi phi lien quan dn hcip dông duçic ghi nMn tuang rng vâi phân cong vic dâ
hoàn thành thrcic khách hang xác nhn vào ngày kt thic kS' kê toán.
Các khoãn tang giàm khi luçcng khi thc hin hcip ding, các khoàn thu bOi thumg và các khoàn
thu khác chi ducic tInh vào doanh thu khi dà thrçic thông nhât vâi khách hang.
Khi kt qua thirc hiên hcip dng cung cp lAp dt không the duqc uc tInh mt each dáng tin cay,
thI doanh thu chi disçic ghi nhn nxcrng duang vài chi phi cüa hcp dông dà phát sinh ma vic thu
hôi là ttrclng dôi chäc chän. Chi phi cüa hcp dông chi duçc ghi nhn là chi phi trong kS' khi các
chi phi nay dA phat sinh.
Doanh thu ift hoat dc5ng cho thuê van phOng

Doanh thu tr hoat dng cho thuê van phông duçc ghi nhn theo phuang pháp dtrng thang trong
sut th&i hn cho thué theo quy dlnh cUa hcrp ding thuê.
Tin Mi

Doanh thu dtrqc ghi nhn khi tin lAi phát sinh trên c sà dn tIch (cO tInh dn lçi tCrc ma tài san
dem lai) trir khi khà näng thu hi tin lài khong chAc chän.
Thu nh4p lit hoat d(3ng ddu izt

Thu nhp tCr hoat dong du tu duqc ghi nhn khi các rOi ro tr9ng yu và các quyn so hth khoàn
du ttr dA dtrçic chuyên sang ngis1i mua.
Côtitc

Thu nhp dirçic ghi nhân khi quyn nhn cô trc cüa Cong ty dupe cOng b6.
Co phiêu thzthng hay cO titc trO bang cO phiêu

Khôngcó khoãn thu nhp nào dirçic ghi nhn khi quy&n discic nhn c6 phiu thirOng hay c6 tCrc
bang cO phiêu dupe cong bô. Tuy nhiên, sO ltrçng cO phiêu thtrOng hay cô tc bang cO phiêu nhn
dupc se dupe cong bO trên thuyêt minh báo cáo tài chInh.
3.14 Thue
Thud thu nh4p hiên hành

Ti san thud thu nhp và thu thu nhp phãi np cho k' hin hành và các kS' truOc di.rcic xác dlnh
bang giá trj digr kienphai nip cho ca quan thud, digra trén các ithc thud sut và các lut thuê có
hiu ligrc den ngày kêt thüc k' kê toán.
Thus TNDN hoãn Iqi

ThuE thu nhp hoãn 1i dupe xác dlnh cho các khoãn chênh lch tam th&i tai ngày k& thüc kS' k
toán giOa ca sO tinh thu thu nhp cUa các tài san và nq phai trã và giá trj ghi sO cUa chiing cho
muc dich báo cáo tài chinh.
Tài san thus thu nhp hoan lai cAn dupe ghi nhn cho tAt ca các chénh lch t?m thai dupe khAu
trr,giá trl dupe khâu trr chuyén sang các kS' sau cüa các khoán I tInh thuê và các khoàn uu däi
thuê chtra 5ir dung. khi chäc chän trong twlng Iai së có lqi nhun tInh thue dê scr diging chênh lch
tam thOi dupe khâu trr các khoân l tinh thuê và các uu däi thuê chua scr dung, ngoi trr:
Tài san thuA hoan lai phát sinh tr ghi nhn ban dAu cUa mt tài san hoc nq phãi trã tir mt
giao djch ma giao djch nay khOng có ánh huOng den lqi nhun kê toán hoc li nhun tinh
thuê thu nhp (hoc 1 tinh thu) tai th&i diem phát sinh giao djch.
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D6i vài các chênh lch trn tithi duc khâu trr phát sinh tr cac khoãn dãu tir vào congty con,
cong ty lien két và các khoãn von gop lien doanh, tài san thuê thu nhp hon Ii khi chäc chän
là chênh lch tam thai së duc hoàn nhp trong tuang lai có the dir doán dirac và có lçii nhun
chju thu sr dung duçic khoàn chênh lch tm thai dO.
Giá trj ghi s cUa tài san thus thu nhp doanh nghip hoAn 1ai dircrc xem xét lai vào ngày kt thCic
kS' kê toán và dirçic ghi giãm dn mcrc bào dam chäc chän CO dO lçii nhun tinh thuê cho phép lçci
Ich cUa mt phn hoc toàn b tài san thu thu nhp hoãn lai dixçrc s& dung. Cãc tài san thu4 thu
nhp doanh nghip hoAn Iai chua ghi nhn trtràc dày dirçic xem xét lal vào ngày kêt thOc kS' kê
toán và dircic ghi nhn khi chäc chän cO dO Içii nhun tinh thu dê có the sCr dung các tài san thuê
thu nhp hoAn Iai chua ghi nhãn nay.
Tài san thu thu nhp hoAn li và thu thu nhãp hoAn li phãi trã dirçc xãc djnh theo thud sut dis
tInh se ap dung cho k5' tài san dirçrc thu hOi hay n phãi trâ duc thanh toán. dira trCn các mcrc
thuê suât và lut thué có hiu lirc vào ngày két thOc k' kC toán.
Thud thu nhp hon 1ai dirçrc ghi nhân vao bão cáo kt qua hoat dng kinh doanh ngoi trO trtr&ng
hcip thu thu nhp phát sinh lien quan den mt khoán muc duc ghi thng vào vOn chO sà h0u,
trong tru&ng hçrp nay, thuê thu nhp hoâri lai cOng dirqc ghi nhn trrc tiêp vào vOn chu sà hOu.
Cong ty chi bO trir các tài san thu thu nhp hon 'ai va thus thu nhp hoAn lai phái trã khi các
dcm vj np thud cO quyên hcrp pháp dirçrc bü trr gi0a tài san thuC thu nhp hin hành vOi thud thu
nhp hin hành phài np và các tài san thuê thu nhp hoân 10i và thud thu nhp hoàn Iai phai trã
lien quan dn thu thu nhp doanh nghip cCia cOng mt dan vjnp thuê và duçrc quãn l' bôi
cOng mt ca quan thuê và dan vj np thuê dv dlnh thanh toán thué thu nhp hin hành phai trà và
tài san thus thu nhp hin hành trén ca sà thun.
3.15 Cdc hen lien quan
Các ben ducc coi là ben lien quan ccia Cong ty nu mt ben có khà nAng, trirc tiép hoc gián tiêp
kiêm soát ben kia hoc gay ãnh huUng dáng ké tOi ben kia trong vic ra các quyêt djnh tãi chinh
và hoat dng, hoc khi COng ty v ben kia cOng chlu sr kiêm soát chung hoc ánh hi.ràng dáng
ké chung. Các ben lien quan có the là các Cong ty hoc các cá nhãn, bao gOm các thành vién gia
dInh than cn cOa các Ca nhân thrçc coi là lien quan.

4. lIEN VA CAC KHOAN TUYNG DUiNG TIEN
Don vi iinh: VND

So cui kj)
Tiên mt
lien gri ngân hang
Các khoãn tirang di.rang tién
TONG cQNG

SO ddu nOrn

86.053.383
146.753.824.305
636.000.000.000

95.901.349
258.738.332.193
787.458.440.949

782.839.877.688

1.046.292.674.491

5. cAc KHOAN PHAI THU KHAC

Don vi tInh: VND

S cui k'

Sá &u nOm

Phái thu lãi tiên gCri
Co t0c phái thu
Tam Ung du tir dir an
Phái thu các ben lien quan (Thuvêt rninh so 19)
Phài thu khác

51.130.001.370
28.897.673.800
557.002.260.640
102.841.5l9.825
76.789.78l.766

2.079.697.715
123.541.977.300
142.769.472.756
2.083.016.226
9.976.897

TONG CQNG

816.661.237.401

270.484.140.894
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6. TAI SAN CO DNH HUU HINH
Nhà cta &
vat kiên trác
Nuyên giá:
15.535.842.267
So du näm
lung trong kS'
15.535.842.267
S cui k'
Gi trj liao mon IUy k:
S du näm
Khâu hao trong kS'
L

.

So cuoi ky
Giá trj cOn Ii:
So dau n1m
'

.

So cuoi ky

Don vi tInh: VND
Thiêi bj
TOng cng
van phông

Pintong tiç3n
van tai

5.495.528.464

12.412.370.582
238.611.764

3.633.737.642
344.75 1.929

417.311.089
31.294.444

16.463.419.3 13
6 14.658.137

12.650.982.346

3.978.489.571

448.605.533

17.078.077.450

3. 123.471.685
2.884.859.921

1.861.790.822
1.517.038.893

137.247.660
150.253.216

5.122.510.167
4.552.152.030

7. TAI SAN CO DJNH VO HiNH

Nguyen giá.'
S du näm
S cuik
Gia tr hao mon Iuy ke:
S du näm
K1iu hao trong k'
Sicuik5'
Giá trl cOn lai:
S du näm
S cuôi k'

21.585.929.480
44.300.000
21.630.229.480

554.558.749
44.300.000
598.858.749

5.495.528.464

Don vi tInh: VND
QuyOn th
dung dat

Phn rnin
vi tInh

11.592.038.449

3.543.394.091

15.135.432.540

11.592.038.449

3.543.394.091

15.135.432.540

3.494.302.240
16 1.000.534
3.655.302.774

3.543.394.091

7.037.696.331
16 1.000.534
7.198.696.865

3.543.394.091

8.097.736.209
7.936.735.675

8. BAT DQNG SAN DAU TU
Nhà ctra &
vat kiên zrác

Tong c5ng

8.097.736.209
7.936.735.675

May móc
& thiét bj

Thilt bi
van phông

Don vj tInh: VND
Khác
Tong c5ng

Nguyen giá:
S dãu nàm

764.643.570.124

233.785.237.643

90.250.454

546.453.001

999.065.511.222

S cuôi k',

764.643.570.124

233.785.237.643

90.250.454

546.453.001

999.065.511.222

341.486.105.009
12.458.537.24 I

202.269.754.145
5.529.535.978

90.250.454

546.453.001

544.392.562.609
17.988.073.219

Sticuik5'
Cia trj cOn Ii:

353.944.642.250

207.799.290.123

90.250.454

546.453.001

562.380.635.828

So du näm

423.157.465.115

31.515.483.498

S6cuik'

4 10.698.927.874

25.985.947.520

Cia trj hao mOn Iuy k:
So dau näm
Khu hao trong k'

/2

454.672.948.613
-

436.684.875.394
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9. CAC KHOAN DAU TUTAI CHINH
DutLrngänhn
So cuOi Ic,)

Don vi tInh: VND
So dOu nãm

ChOng khoán kinh doanh (Thuyt minh sá 9.1)
Dr phông giãm giá dãu nt ngn hn
Dãu tti nãm gifk den ngày dáo han

59.751.656.919
(6.133.400.000)
1.734.000.000.000

67.611.361.848
(11.120.818.717)
17.680.000.000

Gi trj con Ii cüa các khoán du tir
ngän hn

1.787.618.256.919

74.170.543.131

Du tudOi han
SôcuOikj>

Don vjtInh: VND
SOdáunãrn

Dâu tt.r vào cong ty con (Thuyt minh so 9.2)
Du tu vào các cong ty lien k& (Thuyêt rninh sO 9.3,)
Dâu ttr dài hn khác (Thuyêi minh so 9.4)
D phOng giãm giá du Ut dãi hn
Du ftr näm giO den ngày dáo hn

2.631.014.740.818
4.749.867.044.533
726.854.453.705
(30.434.140.857)
30.000.000.000

2.631.014.740.818
4.627.728.584.526
771.781.412.083
(32.873.293.258)
30.000.000.000

Giá tr cOn Iai cüa cãc khoãn du tir
dãi han

8.107.302.098.199

8.027.651.444.169
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9.! C'hung khodn kinh doanh
S dcu nOn:

S cui /g)

Ten Cong ty

DtphOng(VND,1

Giá trj dOu iw (VNDJ

COng ly CP Din Lirc R.E.E
COng Ty CP Mang Cành
Các khoàn du ti' khác
TONG CQNG

Dttphong (VND,)

GiO fri dOu tw(VND,)

6.133.400.000
53.618.256.919

(6.133.400.000)

59.751.656.919

(6.133.400.000)

7.815.990.000

(4.971.934.368)

6.133.400.000
53.661.971.848

(6.133.400.000)
(15.484.349)

67.611.361.848

(11.120.818.7 17)

9.2 Oâu itt cáa Cong ly mc vào các cong fy con
Ten cOng o'

COng ty TNHI-I Quân L> và Khai Thác Bt
Ding San R.E.N
Cong ty CP Dich Vu & K Thut Ca Din
Lanh R.E.E
COng ty CP Din May R.E.E
COng ty CP Vinh Thjnh
Cong ty CP Bat Dng San R.E.E
Cong ty CP Dãu IL! Ntrâc Sach Vit Nam
COng ty CP lliiiy Din Thác Ba
COng ty CPPT Din NOng Thôn Ira Vinh
COng ty CP H Tang và BDS Vit Nam
Cong ty TNHH TMDV Tin Hiu Xanh
TONG CONG

T3 le so
h1az (%)

Giá iii du 1w ( VND)

Dia diem

Nganh ngh kin/i
doanh

S cuái Icj)

S6 ã'áu nOm

100,00

6.000.000.000

6.000.000.000

TP.l-ICM - Vit Nam

DV quàn 1 van phOng

99,99

149.997.353.000

149.997.353.000

TP.HCM - VietNam

Cadin

99,99
99,96
99,97
99,97
60,42
66,29
50,6 I
lOO,00

149.992.500.000
5.128.562.025
650.592.000.000
200.000.000
655.239.489.784

149.992.500.000
5.128.562.025
650.592.000.000
200.000.000
655.239.489.784
56.252.866.009
207.611.970.000
750.000.000.000
2.631.014.740.818

TP.l-ICM - VietNam
TP.HCM - VietNam
TP.HCM - Viêt Nam
TP.HCM - Vit Narn
YOn Bái — Vit Nam
Ira Vinh — Viét Nam
1-là Nii — Vit Nam
TP.HCM - Viêt Nam

Diên may
Diën may
Bat dng san
Cung cap nu6c
Thüy din
Cung cap din
Bâtdngsãn
Ca sâ ha tang diên

56.252.866.009
207.611.970.000
750.000.000.000
2.631.014.740.818
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'

CONG TV CO PHAN C DIN LNH
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH
Qu' II kt thtc ngày 30 tháng 06 nAm 2019

9.3 Dâu 1w vào các cong ly lien kdi
Ten cOng ty

COng ty CP Dja Oc Sãi GOn
COng ty CP Thüy Diên Thác Ma
COng ty CP Nhit Din Ninh BInh
Cong ty CP Nhiêt Din Phá Lai
CtyCPThOy Din Srok Phu Miêng
Cong ty CP Thüy Diên Song Ba Ha
Cong ty CP BOO Ntrâc Thu Drc
COngty CP CápNtrâc Thu EXic
Cong ty CPDT Ntrâc Tan Hip
Cty CP DT và KD Niiàc Sach Sài GOn
Cong ty CP CAp Nxâc Gia Djnh
COng ty CP Thüy Diên BInh Diên
Cong ty CP Cap Ntrâc Nhà Be
Cong ty CP TD Vinh San Song Hinh
Cong ty CP Phong Din Thun Bmnh
COng ty CP ThUy Din Mien Trung
COngtyCP Ntrâc Sach SOng Dà
COng ty CP Cap Nrâc Khánh l-lOa
TONG CQNG

Giá fri

Ty lê so hru "%,)

28,87
42,63
24,61
24,14
34,30
25,76
42,10
44,17
32,00
30,00
20,05
25,47
20,02
2 1,01
25,00
22,68
35,95
24,85

&iz, tu ( VND,)

Scuñik$'

SddunOm

54.457.202.000
382.178.855.776
55.515.588.342
825.727.978.500
173.265.171.175
368.000.000.000
409.901.420.000
68.375.426.4 17
76.800.000.000
45.000.000.000
24.809.965.209
59.910.716.000
40.176.895.080
698.67 1.397.963
40.750.000.000
615.869.678.461
691.163.889.610
119.292.860.000
4.749.867.044.533

54.457.202.000
382.178.855.776
55.515.588.342
822.882.378.493
173.265.171.175
368.000.000.000
409.901.420.000
68.375.426.417
76.800.000.000
45.000.000.000
24.809.965.209
59.910.716.000
40.176.895.080
698.67 1.397.963
40.750.000.000
615.869.678.461
691.163.889.610

'5

4.627.728.584.526

Ngành nghJ kinh
doanh

Bt drng san
San xuãt din
San xuât din
San xuât din
San xuâtdin
San xuãt din
Cung cap rnrâc
Cungcãp ntràc
Cung cap ntràc
Cung cap ntràc
Cung cap nuâc
San xuât din
Cung cap nuâc
San xuât din
San xuat din
San xuât diên
Cungcãp nithc
Cung cap ntr6c

CONG TY CO PHAN CO DIN LSNH
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHiNH
Quy II kt thüc ngày 30 tháng 06 näm 2019

9.4 Dâ:, lu dài han klzác

só cu6i k$'

Ten Cong '

Giá lr/ ddu iw(VND)

Cong Ty CP Nhit Din
Quang Ninh
COng ly CP Cp Nuâc
Khánh HOa
COng ty CP Than Dèo Nai
Các khoãn dAu tu dài han khác
TONG CQNG

S6 du nOm

DztphOng (VND)

(24.541.562.400)

470.646.304.200

Giá Irj ddu ltrt'VND)

DztphOng (VND)

470.646.304.200 (24.541.562.400)
53.193.860.000

13.357.749.879
242.850.399.626

(2.072.805.882)
(3.819.772.574)

726.854.453.705

(30.434.140.857)

19.101.729. 196
228.839.518.687

(3.257.545.996)
(5.074.184.862)

771.781.412.083 (32.873.293.258)

I
Don vj tinh: VND
Sd ödu nãm
Sd cudi kj)

10. THUE PHAI NQP NIIA NUiC

Thus thu nhp doaiih nghip
Thuê thu nhp cá nhãn

20.300.337.252
487.715.010
20.788.052.262

TONG CQNG

15.797.618.825
722.735.480
16.520.354.305
r

Don vi dnh: VND
/cj>
cudi
Sd dáu nãm
Sd

11. CHIPHIPHAITRA

ChiphIlAivay
Các khoãn phãi trã khác

104.053. 125.0 16
876. 160.938

104.929.285.954

TONG CQNG

37.208.953.415
876.160.938
38.085.114.353

12. CAC KHOAN PHAI TRA NGAN HAN KHAC
Don vj tInh: VND
Sd ddu nán
Sd cudi k$'

Phãi trã các khoãn du ttr
Co turc phai trá các cô dOng
Các khoan phai trã khác cho các ben có liOn quan

1.306.059.000
42.096.410.606

4.159.542.714
35.725.475.536

(zhuyêtminhsô 19)

4.498.580.013
3.089.636.000
13 1.9 15.636
51.122.601.255

7.375.514.743
3.089.636.000
15.823.699.926
66.173.868.919

LAi trái phiu phOi trã
Các khoàn phài trã khác
TONG CQNG
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CONG TV CO PHAN CO DIN LiNH
THUYET MINH BAO CÁO TAL CHINH
Qu II kt thUc ngãy 30 tháng 06 näm 2019

13. VAY VA NQ TRUE TA! CHINH

Doi vi tInh: VND

13.1 Ngiin hun
Vay ngãn hn

SI cull kj

Sdddunám

453.971.553.448

509.458.821.180

Nq dài hçin din han phài Ira

203.971.553.448

259.458.821.180

Trái philu dài hgn dIn hQnphdi Ira

250.000.000.000

250.000.000.000

13.2 Dàl h9n
Vaydãihan

Trong do: N dài hin dEn hQn Ira (*,

3.979.360.070.111

1.838.075.249.748

203.971.553.448

259.458.821.180

Trái philu dài han c/n /1(111 phai IrO

250.000.000.000

250.000.000.000

Ncr dài han (*)

499.234.285.711

584.556.428.568

Trái philu (**)

3.026.154.230.952

744.060.000.000

Các khoãn vay dài hn cô IAi suit tuang üng tir: 6,5% dn 8,5% / nAm.
(*) Chi tilt vay dàl hz: nhii san:
Khoàn tIn dyng so
Si cull 1çP(VND) Ngày din hqn
Mo là là! san ihl chip
Ngân hang TNHH M1 Thành '7ên HSBC
I-IDTD /VNM
44.367.267.732
Ngày 26 tháng
Tài san t0i dja chi s6 9 Doàn
140408CM (VND)
8 nAm 2019
Van Ba, Phu&ng I2,Q.4, TP. HCM
Ngân hông TNHH M51 Thânh Vlên HSBC
HDTD / VNM
388.928.571.427
Ngáy 24 tháng
Tài san ti dla chi s 9 Doàn
170276CM (VND)
7 nàm 2024
VAn Ba, Phithng 12, Q.4, TP. HCM
Ngdn hông TMCP Quic TI— Ciii Nhdnh Sal Gèn
HDTD/100.HDTD.625
222.220.000.000
Ngày 30 tháng Th chip bang khoãn phAi thu tir cho thuê
.16 .VIB (VND)
9nàm 2021 vAn phOng cCia các cao óc, khoãn phAi thu
cô tue nhn tu cty CP BOO Nu.rôc ThU Drc
Ngân hang TNHH MW Shinhan Vit iVa,n
SHBVN/BC/HDTD/R
47.690.000.000
Ngãy 08 tháng
Th chAp bAng tAi san hlnh thAnh trong
EE/201805(VND)
5 nAm 2026 tuang Iai thuic quyAn sà hku cUa Cty CP
Ca Din Lnh t0i dja chi 364 Cong Hôa,
P13, TAn Blnh, TP.HCM
TONG CONG

703.205.839.159

(**) Trái phiu
Vào ngày 28 tháng 9 näm 2017 và ngày 18 tháng 10 nAm 2017, Cong ty d phát hành 1.000 trái phiéu vâi
thng giá tn 1.000 t VND (mnh giá 1 t dng/ trái phiu), s trai phiu nay duqc mua bâi Ngân hang Thtrang
mi Co ph.n Ngoai thtrang Vit Nam - Chi nhánh H ChI Minh ("VCB") và Cong ty Lien doanh Quàn Iy qu
du ttr chCmg khoán Vietcombank ("VCBF"). Các trái phiu nay &rqc hoàn trà sau näm (5) näm k t1r ngày phát
hành.
COng ty cam kêt mua Ii so Iuvng trái phiu truôc hn k tà ngày phât hành theo k hoch nhu sau:
- 250 trái phiu dA phát hành vào ngày frOn hai muai b6n (24) tháng kê t ngày phát hành;
- 250 trái phiu dA phát hành vào ngày trOn ba mucii sau (36) tháng kê tir ngày phát hành;
ngày phát hành; và
- 250 trái phiu dA phát hành vào ngày trOn bôn muai tam (48) tháng kO th
- 250 trái phiu dA phát hành vào ngày trOn sáu muai (60) tháng kC tr ngày phát hành.
17

CONG TY CO PHAN CJ DIN LNH
THUYET M[NH BAO CÁO TAI CHINH
Qu 11 kt thtic ngày 30 tháng 06 nãm 2019
T1 ng s6 tin thu tir dçt phát hành nay dtrçic sCr dung dé dAu ti.r các dr an ctia Cong ty; tang quy rnô vn
hoat dng ca Cong ty. Ti ngày 30 thang 06 nãrn 2019, trái phiu nay duçic so hu bOi VCB và VCBF. Các trái
phiu nay dLrçlc dam bâo bang 74.896.260 cô phiu Cong ty c6 phan Nliit diên Phã Li thuc sO h0u cua Cong
ty (Thuyt minh s6 9.3).
Vào ngày 28 tháng 01 näm 2019 COng ty da phát hành 2.3 18 trái phiu Co k' hn 10 nãm (REEB0ND2029) vOi tong giá trj 2.318 t' VND (mnh giá 1 t' dOng/ trái phiOu). Day là Trái phiu không chuyên dôi,
không kern chOng quyOn và dtrçic bão lãnh thanh toán bOi Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) — Mt
qu9 tin thác cCia Ngân hang phát trin Châu A ("CGIF").
TOng sO tin thu duçcc tr dct phát hành nay dO sO dirng cho vic phãt triên dr an vá các hoat dng mua
bàn, chuyOn nhi.rçmg vOn. Các trái phiOu nay duçic dam báo bang 38.365.168 cO phiOu Cong ty CP Thüy Din
Thác Ba và 32.000.000 cô phiOu Cong ty CP Thüy Din SOng Ba Ha.

I
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CONG TY cO PHAN CO DHN LANU

THIJYET MINH BAO CÁO TAt CHINH
Qu II k& thüc ngày 30 tháng 06 näm 2019

14. VON CHU SOHUU

Von côp/ián
Näm trir&c
So du nam
Lcii nhuâ.n tang troflg k
Chiacôtic

S6 cu6i nám
Näm nay
s6 du näm
Lqi nhun tang trong k5'
Chia cô t(rc näm trtrâc
S6cu6ik

Thang dtr

von cOphdn

COphiEu
ngán quj

Qu9 dOu tat
phát triên

3.100.588.410.000

1.050.233.348.786
-

(83.026.660)

200.979.473.252
-

3.100.588.410.000

1.050.233.348.786

(83 .026.660)

200.979.473.252

3.100.588.410.000

1.050.233.348.786

(83.026.660)

200.979.473.252

3.100.588.410.000

1.050.233.348.786

(83.026.660)

200.979.473.252

Don vi tInh. VND
Lqi nhuán
chita phán phOi
2.668.604.948.224
1.461.085.160.362
(496.081.481.600)
3.633.608.626.986

7.020.323.153.602
1.461.085.160.362
(496.081.481.600)
7.985.326.832.364

3.633.608.626.986
597.474.854.825
(558.091.666.800)
3.672.991.815.011

7.985326.832.364
597.474.854.825
(558.091.666.800)
8.024.710.020.389

(*)Theo Nghj quy1 cUa Di hi ding c6 dông S6 02/2019/DHCD-NQ ngày 29 tháng 3 näm 2019, c6 tcrc 2018 bang ti&n là I8%trn mnh giá cüa C6
phi6u ph6 thong, vâi t6ng s6 tin chi trã là 558.091.666.800 VND vào ngày 05 tháng 4 nAm 2019.
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CONG TY CO PIIAN C DIN LNH
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHIN!!
Qu II kt thtc ngày 30 tháng 06 nm 2019
15. DOANH THU
15.1 Doanh thu bñn hang vã cung cp (1!ch vy
Dan vj linh: VND
Qufllnam 2019
Quj1Inam 2018
T6ng doanh thu
Trong do:
Eloanh thu iz

CZIm,' cap c/ic/i ill

144.161.129.518

133.460.675.168

144.161.129.518

133.460.675.168

15.2 Doauh thu hoat dng tãi chinh
Doi vj iinh: VND
Qu)IInam 2019
QuI1nãm 2018
C tic dLrçlc chia
..
LAi tien gin
Lâi I chênh 1ch t' gia
Lãi tiz thanh 1 các khoan du tic

218.815.116.265
38.180.131.386
93.693.670
39.484.252
257.128.425.573

TONG CQNG

16. CHI PH! TA! CHINH
QuI1nam 2019
Dir phông (Hoàn nhap) giãm giá du tic
Chi phi 1i vay
L chénh Ich t' giá
L tr thanh I các khoãn dâu tic
Chi phi tài chInh khác
TONG CQNG

17. THU NHP KHAC, CHI PHI KHAC

432.847.552.656
6.395.944.508
123.286.961
143.684.751
439.510.468.876

Don vj tmnh: VND
Quj IInám 2018

(69.840.226.339)
84.652.065.584
32.639.204
35.250.430
34.795.407

(52.902.246.054)
37.475.235.789
12 1.023
4.862.657
80.283.095

14.914.524.286

(15.341.743.490)

Don vj tInh: VND
Qu)IJnam 2019 QujJInám 2018
3.485.754.928
3.485.754.928

Thu nhp khãc
TONG CONG

18. CHI PHI HOT DQNG

3.609.095.843
3.609.095.843

Don vj tinh: VND
Qu*llnãm 2019 Qullnãm 2018
7.177.152.323
9.288.586.481
30.626.552.194
4.202.992.711

Chi phi nhân cong
Chi phi khu hao tãi san co djnh
Chi phi djch vy muavào
Chi phi khác bang tien

51.295.283.709

TONG cQNG

20

8.735.114.547
I 0.546.868.061
29.200.548.528
5.306.4I1.i
53.788.942.265

I
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CONG TY CO PHAN CO DIN L3NII
THUyET MINH BAO CÁO TA! CHINH
Qu II kt thüc ngày 30 tháng 06 nAm
2019

19. CAC NGHJp VJ VA SO DLT VR CAC BEN LIEN QUAN
Các nghip
vi vti các cong ty có lien quan bao gm tht cá các nghip vi dtrc thrc hin vâi các
cOng
ty ma Cong
ty co mói lien k& thông qua quan h dAu
h.r, nhn
nhà du ttr chung và do dO s là thành viOn cüa cüng mt Cong ty. dAu tu hoc thông qua mt
Các nghip vz chü yu vài các ben lion quan trong kS' nhu sau:
Các ben lien quan

Mdi quan h

Nç3i dung nghip vu

Giá in (1'ND.)

Cong ty C phAn Djch V & K
Thuât Ca Din Lanh R.E.E

Cong ty con

Doanh thu cho thuê

400.385.980

Cong ty C6 phn Din May R.E.E

Cong ty con

Doanh thu cho thuO

92.780.388

Cong ty TNHH Quan L &

Cong ty con

Doanh thu cho thuC
PhI quân l2

(21.411.858.109)
11.910.594

Khai Thác Bat Dng San R.E.E

9.822.240.885

Cong ty C ph&n Bat Dng San
R.E.E

Cong ty con

Douih thu cho thuC

Cong ty Co Phân Phát Trin Din
Nông ThOn Trà Vinh

Cong ty con

Thu nhip cô ti.rc

4.187.126.400

Cong ty CO Phn Ha Tang Va Bt
Dng San Viêt Nam

COngty con

Thu nhp cô tCrc

I .454.541.400

Cong ty Co Phân Vinh Thinh

Cong ty con

'l'hu nhãp cô tCic

4.498.200.000

Cong ty Co Phãn Nhit Din

Cong ty liOn két

Thu nhãp cô tt:rc

92.875.512.000

Phã Li

ji

COng ty Co Phãn Ni.róc Sch
SongDà

COng ty lien két

Thu nhp c tiiC

13.480.000.000

COng ty Co Phân Kinh Doanh
Nixâc Sach Sal GOn

Cong ty lien kt

Thu nhp co trc

4.500.000.000

Cong ty Co Phan Cap Nuâc Thu
D(xc

COng ty liOn két

Thu nhp cO trc

3.566.984.000

COng ty lien kêt

Thu nhp cô tc

18.779.248.000

Côngty Co Phãn BOO NuOc
ThU D(rc

Cong ty lien két

Thu nhp cO trc

1.745.680.000

Cong ty CO Phan Nuic Sch
Nhà Be

COng ty liOn két

Thu nhp cô ttrc

1 .904.688.000

Nthc Gia
Cong ty c6 Phn Cap

COng ty liOn két

Thu nhp cO tUc

16.000.000.000

Djnh
Cong ty Co Phan ThOy Din
SOng Ba Ha

A
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CONG TY CO

P}IA
THLJYTM ID .
Qu II ket

CO BIIS

LNH

thcic ngày 30 tháng 06 näm 2019

COng ty C
Thác Mi Ph0 Thoy Die
COng tyc6 Ph
BInh DjO

COng ty liOn kt

ThUy Dj

Cong ty C6 Ph
NinJi BInh

Nhjt DjGn

Thu nhOp c6 t&c

Cong ty liOn kt

Thu nhOp c6 tirc

COng ty liOn kt

Vào ngây kt thüc
k k toán, các khoa
sau:

Thu nhOp c tCrc

phj thu và phâj trá Các

bOn liOn quaii du

Phil! thu khdci, izá,z

4 .765.6 10.000

47.960.000
2.21 6.270000

tIi hiën nhiy

Các ben lien quan
M61 quan h
Cong ty TNHH Quãn L &
Khaj
Thác Bt Dng San R.E.E
COng ty C Phn Din May R.E.E
TONG CONG

COng ty CO
Cong ty co

Nj dung nghiep vu

Pháj thu/pha, tra
(Jwp)

Doanh thu dich vu
Doanh thu djch

5.869.427695
16.808.000
.._.886.235.695

Phái thu khdc
Cong ty C Phn Djch Vz & K5'
Thuât Ca Din L?nh R.E.E
Cong ty con

Doanh thu dich v
Doanh thu c tIrc

111.347.538
100.000.000.000

Cong ty C Ph&n Bat Dng San R.E.E

COng ty con

Doanh thu djch vu

4.084.646

Cong ty C Phn in May R.E.E

COng ty con

Doanh thu dich vu

27.240.375

Doanh thu dch vu

2.698.847.266
102.84 1.519.825

Cong ty TNHH Quän L & Khai
Thác Bt Dng San R.E.E
TONG CQNG

Côngtycon

Phái Ira ngwài bá
Cong ty ThTHH Qtñn L & Khai
Thác Mt Dng Sat R.E.E
Cong ty Co Phãn

t Dng San R.E.E

Congty con

PhI dich vu
quãn l:

COngty con

PhI dich 'V
quãn 1:

(3.694.828.500)
(132.504.075)
(3.827.332.575)

TONG CQNG

Phãi tril khdc
Cong tyThHH Qtãn L & Khai
Thác Bat Dng Sãi R.E.E

Côngty con

22

PhI djch vi
quãn l)

(4.498.580.013)

CONG TY CO PHAN CO DIN LNH
THUYET MINH BAO CÁO TAI CI-1iNH
Qu' II kt thüc ngày 30 tháng 06 nãm 2019

Mt vai s6 lu ti.rong irng trong cac báo cáo tài chInh ccia nãrn tru&c dä duvc phân lo?i Ii cho
phü hcip vài hinh th(rc trInh bay cCia các báo cáo tài chInh nArn nay.
Báo cáo tãi chinh Qu' II nAm 2019 kt thc ngày 30 tháng 06 nãm 2019 dâ dtrc Ban lông Giám
Dôc Cong ty phé duyt dé phát hánh váo ngày 29 tháng 07 näm 2019.

CONG TY
PAN
G(uIEN1

Nguyn Thj Hu5'nh Phtrcmg
Ngixii lap

H Tr.n Diu Lynh
Kê loan Tnrâng

Ngày 29 thang07nAm2019

23

A
ai Thanh
iám d6c

