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CONG TY CO PHAN CC DIEN  LNH BO I -DN/HN 

BANG CAN DOI KE lOAN 1-IQP NHAT 
Ngày 30 tháng 06 nãm 2019 

D VT VND 

Ma 
so 

TAI s 
Thuyit 
mznh 

sd cui itj' sá &u nám 

100 A - TAI SAN NGAN HN 7.968.934.323.110 5.987.684.470.133 

110 1. Tin ye các khoãn tuong dtrong tiin 1.486.152.246.568 1.865.096.744.967 

1.Tiên 4 392.096.063.636 394.808.304.018 

112 2. Các khoãn ttwngdtrcingtin 1.094.056.182.932 1.470.288.440.949 

120 11. Các khoãn du ttrtCi chInh ngn lin 2.266.348.176.637 1.138.925.962.847 

12I I. Chth khoán kinh doanh 12.1 59.752.246.584 67.61l .951.511 

122 
2. Dir phàng giârn giá chCrng khoán kinh 

doanh 12.1 
(6.133.400.000) (11.120.818.717) 

123 3. DAu tu nrn giQ den ngãy dáo han 2.2 12.729.330.053 1.082.434.830.053 

130 111. Cãc khoán phãi thu ngän han 3.216.577.707.934 1.965.707.145.074 

131 1. Phài thu ngn han  ccia khách hang 1.103.022.788.227 1.087.145.655.786 

132 2. Trà tru6c cho nguäi ban ngân han 138.759.704.023 149.446.477.449 

134 3. Phài thu theo tin d hçip ding xãy dirng 389.665.734.634 42 1.770.204.162 

135 4.Phâithuvchovayngnhn 56.161.295.797 - 

136 5. Phâi thu ngn han  khác 5 1.588.425.078.171 368.856.650.595 

137 6. Di.r phông phãi thu ngn han  khó dôi (59.456.892.918) (61.511.842.918) 

140 IV. Hang tin kho 7 958.496.691.696 969.073.762.968 

141 I. I-lang tn kho 971.548.036.811 984.759.591.543 

149 2. Dr phông giárn giá hang tn kho (13.051.345.1 15) (15.685.828.575) 

150 V. Tài san ngn hn khác 4 1.359.500.275 48.880.854.277 

151 1. Chi phi trãtrtrâc ngn han 252.438.728 1.819.532.401 

152 2. Thud giá trj gia tang &rçic khu trl:r 36.529.881.384 42.365.067.903 

153 3. Thus và các khoàn phài thu Nhà Nuâc 4.577.180.163 4.696.253.973 

200 B - TAI SAN DAI HN 9.824.336.184.289 9.511.978.637.491 

210 I- Các khoan phai thu dài hin 35.460.753.156 33.557.936.547 

211 1. Phãi thu dài han  cüa khách hang 428.459.273 745.066.587 

216 2. Phâi thu dài han  khác 5 35.032.293.883 32.812.869.960 

220 II. Tai san c6 dlnh 423.083.771.756 445.423.380.673 

221 1. Tâi san c6 djnh hthi hInh 8 392.962.135.902 415.017.699.810 

222 -Nguyêngiá 1.683.057.663.586 1.675.880.407.527 

223 - Giá tn hao mon Iüy kê (I .290.095.527.684) (1.260.862.707.717) 



CONG TY CO PHAN CC DIN LNH BOI-DN/HN 

BANG CAN DOI KE TOAN HQP NHAT (tip theo) 
Ngày 30 tháng 06 nAm 2019 

DVT: VND 

Ma 
so 

TA! SAN 
ThUJ'el 
mini: 

&4 cuJi kj' £4 dJu nan: 

227 2. Tài san c6 djnh vô hInh 9 30.12 1.635.854 30.405.680.863 

228 - Nguyen giá 49.460.984.170 50.052.083.588 

229 - Giá tn hao mon lUy k (19.339.348.316) (19.646.402.725) 

230 III. Bt dng san du tir 11 1.552.183.513.265 1.602.831.205.980 

231 1. Nguyen giá 2.213.425.332.899 2.213.425.332.899 

232 2. Giá tn hao mOn Iüy k (661.241.819.634) (610.594.126.919) 

240 IV. Tài san d& dang dài han 342.282.385.235 153.222.968.061 

242 1. Chi phi xây dirng co bàn dà dang 10 342.282.385.235 153.222.968.061 

250 V. Du tir tài chinh dài han 12 7.186.749.206.343 6.992.207.022.164 

252 I. DAu r vào cOng ty lien kt, lien doanh 12.3 6.370.377.363.725 6.136.086.373.569 

253 2. DAu ttx gop vn vào dan vj khác 12.2 817.219.529.234 862.146.487.612 

254 3. DirphOngdãu ttrtài chinh dài han 12.2 (30.847.686.616) (36.025.839.017) 

255 4. Dãu tin näm giQ den ngãy dáo hn 30.000.000.000 30.000.000.000 

260 VI. Tài san dài han khác 284.576.554.534 284.736.124.066 

261 1. Chi phi trãtrtrdcdài han 260.761.223.128 259.060.220.797 

262 2. Tài san thud thu nhp hoAn Iai 23.815.331.406 24.875.189.943 

269 3. Lçi th thtrang mai - 800.7 13.326 

270 TONG CONG TAI SAN 17.793.270.507.399 15.499.663.107.624 

so 
NGUON VON 

ThuyJ( 
mini: 

300 A - NQ PHAI TRA 7.629.331.326.149 5.571.294.773.978 

310 I. Nq ngn han 2.914.244.012.035 3.056.518.124.052 

311 I. Phài trá nguci ban ngn han 462.088.149.587 475.613.428.159 

312 2. Ngithi mua trã tin tnrâc ngAn han 951.771.412.239 968.365.441.193 

313 3. Thus và các khoãn phãi np Nhà nuOc 13 97.566.421.944 72,324.2 19.225 

314 4. Phài trã ngträi lao dng 8.227.723.545 2 1.998.666.983 

315 5. Chi phi phái trá ngAn han 14 47 1.144.108.565 259.073.868.749 

318 6. Doanh thu chua thrc hin ngân han 9.208.324.774 11 .496.239.314 

319 7. Phãi trã ngn han  khác 15 75.993.661.496 119.511.804.486 

320 8.Vay và nq thuê tài chinh ngAn han 16 824.482.067.499 1 .111.455.193.347 

321 9. Dr phOng phãi trà ngân han 9.879.476.442 14.584.831.096 

322 10. Qu5 khen thtrâng phOc Icr1 3.882.665.944 2.094.431.500 

330 II. Nçdài han 4.715.087.314.114 2.514.776.649.926 

336 1. Doanh thu chira thrc hin dài hn 239.800.000.000 209.122.727.273 

337 2. Phài tràdài han  khác 15 216.509.043.775 200.110.869.604 

338 3. Vayvànqdài han 16 4.214.706.251.411 2.069.934.163.314 

342 5. DirphOngphâitradài han 44.072.018.928 35.608.889.735 



Ho Trân'Diêu Lynh 
Kê toãn trtràng 

coGTY v 
CÔPL?d 

\Cd 

Ng Mai Thanh 
dOc 

CONG TY CO PHAN C DIN LANH BO1-DNIHN 

BANG CAN DO! KE lOAN HQP NHAT ( tiep cheo) 
Ngày 30 tháng 06 näm 2019 

DT: D 

M9 
so 

NGUON VON 
Thuj'i 
,ninh 

SO cuOl kj SO JOu iian 

400 B - VON CHU SO HUU 17 10.163.939.181.250 9.928.368.333.646 

410 1. Vein chü sô hüu 10.163.939.181.250 9.928.368.333.646 

411 1. V6n cô phãn dapháthành 3.100.588.410.000 3.100.588.410.000 

41 Ia - Co phiu ph thông có quyEn biu 
quyet 

3.100.588.410.000 3.100.588.410.000 

412 2. Thang dix von Co phãn 1.050.489.310.786 1.050.489.310.786 

415 4. C phiu qu5 (83.026.660) (83.026.660) 

418 6. Qu9 du tu phát trin 240.271.674.291 240.077.952.161 

421 7. Lqi nhu.n sau thud chua phân phOi 5.153.243.296.242 4.927.769.386.011 

421a 
- LNST chira phân phi lüy k defl CUOI 

ky trtrc 
4.366.863.940.608 3.143.797.533.454 

421b - LNSTchi.raphân ph61 kS'  nay 786.379.355.634 1.783.971.852.557 

429 8. Lcii Ich co dông không kiêm soát 619.429.516.590 609.526.301.348 

440 TONG CQNG NGUON VON 17.793.270.507.399 15.499.663.107.624 

Pham ThI Uyên Phi.rang 
Ngui 1p 

Ngày 29 tháng 07 nãm 2019 
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Ma 
So Diln giOi T/iuyt5t 

"i'll? 
Qu' 11 

NOn: na 
01 1. Doanh thu ban hang và cung cp djch v 18 1.259.492.400.305 
03 2. Các khoãn giàm ti* doanh thu (844.755.140) 
10 3. Doanh thu thun v ban hang và cung cip d!ch 18.1 1.258.647.645.165 

II 4. Giá v6n hang ban và dlch vv cung cp (914.387.885.504) 
20 5. Lqi nhun gp v ban hang vã cung cp djch vta 344.259.759.661 
21 6. Doanh thu hot dng tài chinh 18.2 65.151.530.9 18 
22 7.Chiphitàichinh 19 (32.881.572.204) 
23 Trong do: Ciii phi lâi vay (102.807.608.185) 
24 8. Lqi nhul1n tux cong (y lien doanh, lien kt 212.122.996.5 15 
25 9.Chiphibánhàng (21.764.603.075) 
26 10. Chi phi quãn l doanh nghip (47.939.499.454) 
30 11. Lçri nhun thun tü• hot Øng kinh (loanh 518.948.612.361 
31 12. Thu nhp khác 20 4.150.133.620 
32 13. Chi phi khãc 20 (2.344.344.486) 
40 14. Lçi nhuti kliac 1.805.789.134 
50 15. Tang 19i nh ti u k toiii (rune t h ué 520.754.401.495 
5' 16. Chi phi thu TNDN hin hành 21.1 (61.898.552.650) 
52 17. Chi phi thu TNDN hoãn li 21.1 (546.761.988) 
60 18 Lçri nhun sau thuE TNDN 458.309.086.857 
61 18.1 Li nhun sau thul cüa cd dông !thOng kim soát 24.007.210.760 
62 18.2 Lãi lhuc5c v các cd doug cüa cOng iy me 434.301.876.097 
70 19. Lãi co ban trCn ci phiu 1.40 1 

4 

Ph?m Thj UyCn Phuang 
Ngtrii Iip 
Ngày 29 tháng 07 nrn 2019 

H Trn Diu Lynh 
K toán trtràng 

J 

: cNs!Y 
CO 1'I 

Nguy 

1. 
Mai Thanh 

in d6c 

CONG TY cO PHAN CO DIN LINH 
BAO CÁO KET QUA HOT DNG KINH DOANH HQP NHAT 
Qu II k& thüc ngày 30 thãng 06 nAm 2019 

DVT- VND 

NO:,: tnthc 
1.223.159.054.874 

(1.44 1.937.591) 

1.221.717.117.283 

(996.164.866.578) 
225.552.250.705 
171.247.919.848 
(7.744.672.464) 

(59.242.868. 595) 
304.075.321.902 
(20.979.881.931) 
(38.066.619.975) 
634.084.318.085 

6.514.738.483 
(701.561.413) 
5.813.177.070 

639.897.495.155 
(67.128.672.835) 

(375.199.882) 
572.393.622.438 

14.410.842.394 
557.982.780.044 

1.800 

2.340.863.193.766 
(2.980.845.713) 

2.337.882.348.053 

(1.686.629.334.252) 
651.253.013.801 
223.609.217.349 

(193.266.993.756) 
(194.392.103.790) 

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) 
(1 066.492.863) 

828.484.588.755 
42.105.233.12 I 

786.379.355.634 
 .537  

NO,:, trzthc 
2.274.376.286.845 

(2.339.037.642) 

2.272.037.249.203 

(I .724.319.124.016) 
547.7 18. 125. 187 
212.865.701.739 

12.584.695.791 
(104.396.337.558) 

466.161.797.204 
(43.193.479.931) 
(79.437.785.774) 

1.116.699.054.216 
9.176.083.684 

(2.76 1.98 1.124) 
6.414.102.560 

1.123.113.156.776 
(129.589.041.511) 

(4.785.104.345) 
988.739.010.920 

49.347.838.960 
939.391.171.960 

3.030 

Lüy  id tIt ddu nOn: d1i1 

'.--..- "..' 



CONG TY CO PHAN CO DIN LNH 

BAO CÁO KET QUA HOT DNG KINH DOANH HQP NHAT 
Qu' II k& thüc ngày 30 tháng 06 näm 2019 

Giãi trInh nguyen nhân bin dOng kt ciuã hoat dOng kinh doanh hop nht Ou'v 

11/2019: 

T6ng lqi nhun sau thud hcp nht cüa c6 dong cong ty Mc Qu II nAm 2019 là 434 t' d6ng, 
giàm 124 t' dng tuolig crng giãrn 22 % so vâi cüng k nàm 2018, chü yu là do: 

Lçii nhun Màng Ha thng Din NxOc Qu 11/2019 là 280 t' dng trong khi qu II näm 2018 dat  358 
t dông, lqi nhun mang nay giãm 78 t' so vOi cüng k' nAm truàc, trong dO ãnh huOng chü yêu là do 
lçi nhun giàm tfr các con ty lien kt : Cong ty CO phn N1iit Din Phà Lai,  Cong ty CO phân Thüy 
Din Thác Ma, Cong ty CO phân Thüy Din Vinh San Song Hinh 

Mang Bt dng san : trong qu 11 näm nay mc dü lçii nhun cho thuê tang so vi cüng k5' tr vic 
ghi nhn doanh thu cho thuê TOa Nhà Elown Central, nhtmg lcri nhun t& Màng nay vn giàm 44 t' 
d6ng so vâi cüng k5' näm tniOc, chi là do trong qu 11 nArn 2018 trong NhOm cOng ty phát sinh thu 
nhp tài chInh dt biên tr thanh l Cong ty Con-cOng ty CO phn BDS.Song Thanh. 



CONG TY cO PHAN CC DIN LNH B03-DN/HN 

BAO CÁO LUU CHUYEN lIEN T1 I-IQP Nl-IAT 
Cho k k toán 06 tháng k& thc ngày 30 tháng 06 nãm 2019 

D VT' VND 

Mâsó Chitiêu 
Thuyct 
minh 

Tifngày 01/01/2019 
den ngày 30/06/2019 

Tzngày 01/01/2018 
den ngày 30/06/2018 

I. LUU CHUYEN TIEN TU' HOAT 
DQNG KLNH DOANH 

01 Lçi nhun truó'c thud 937.066.659.747 1.123.113.156.776 

Dku chinh cho các khoán: 

02 Khu hao tãi san C6 djnh 8,9,11 8 1.894.137.849 76.205.353.275 

03 Các khoãn dr phàng (11.097.230.039) (117.110.916.712) 

04 
Lâi) l chênh lch t' giá h61 doái do dánh giã 

cac lthoàn mc tiên t có g6c ngoi t (24.603.113) 36.116.529 

05 (Ui) I tr hot dng dâu ttr (602.645.730.064) (678.747.871.988) 

06 
Chi phi Iãi vay vã phân bó chi phi phát 

hành trái phiu 
19 196.783.462.814 104.396.337.558 

07 Các khoãn diu chinh khãc 

08 
Lqi nhun tfr hoyt dng kinh doanh 
trtió'c thay dôi von Iuu dng 

601.976.697.194 507.892.175.438 

09 (Tang) giám các khoãn phãi thu (1.203.073.002.564) (45.465.308.767) 

10 (Tang) giãm hang tn kho 13.211.554.732 180.992.083.846 

11 
(Tang) giãm các khoãn phài trã (khong k 

lãi vay phài trã, thud TNDN phai np) 
138.284.666.778 (392.951 .352.343) 

12 Tang (giàm) chi phi trã triràc (133.908.658) (23.643.120.975) 

13 (Tang) giàm chCmg khoán kinh doanh 7.859.704.927 (54.172.904.870) 

14 Tin läi vaydatra (126.794.764.283) (I01.086.409.061) 

15 Thus thu nhp doanh nghip dA np (84.215.364.065) (109.501.609.776) 

16 Tin thu khác tr hoat dng kinh doanh - 1.085.311 .798 

17 Tin chi khác tr hoat dng kinh doanh (2.266.042.978) - 

20 
Liru chuyén tin thun tr hoyt dng 
kinh doanh 

(655.150.458.917) (36.851.134.710) 

II. LIIU CHUYEN TIEN TU HOAT 
DQNGDAUTU 

21 Tin chi d mua sam tài san c6 djnh (198.209.954.569) (131.615.473.526) 

22 Tin thu tr thanh 1 tãi san c6 djnh 906.058.738 298.181.818 

23 GCri tiên k' hn vào các ngân hang (2.660.512.558.044) (1.053.678.000.000) 

24 Tin thu hM cho vay cUa các dan vj khác 1.530.218.058.044 242.310.140.350 

25 Tin chi dau ti.r gop v6n vào dan vj khác (149.976.307.811) (103.628.547.196) 

26 Tin thu hèi du ti.rgOp v6n vào dan vj khác 97.949.919.949 140.995.951.210 

27 
Tin thu Iai cho vay, c6 tüc và lçci nhun 
di.rçic chia 

420.294.055.056 343.447.464.519 

30 
Luu chuyên tin thun tLr hoot dçing (959.330.728.637) (561.870.282.825) 

6 



'ii 
ai Thanh 
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H Trn Diu Lynh 
Kê toán truâng 
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CONG TY cO PHAN CC DIEN LANH B03-DN/HN 

BAO CÁO LULl CHUYEN TIEN T1 HQP NHAT (tp theo) 
Cho k ké toán 06 tháng k& thcic ngày 30 tháng 06 nãm 2019 

DV7 VND 

M a so ch zt:eu 
Thuyit 
minh 

Tzrngày 01/01/2019 
den ngày 30/06/2019 

Tfrngày 01/01/2018 
den ngày 30/06/2018 

Ill.L1fU CHUYEN TIEN TUHOT 
DQNG TM CHINH 

33 Tin vay ngân han,  dài  han  nhn &rc 2.873.083.248.642 1.064.073.074.525 

34 Tin chi trá nq gc vay (1.017.675.645.417) (929.352.924.792) 

36 Co trc da trà cho chü sà hUii (619.957.061.753) (601.409.935.930) 

40 Luu chuyn thu&n tü• hot ding tài chInh 1.235.450.541.472 (466.689.786.197) 

50 Luu chuyên tin thuãn trong k5' (379.030.646.082) (1 .065.411.203.732) 

60 Tiên và tirong dixoiig tin dãu k 1.865.096.744.967 2.397.186.656.336 

61 
Anh htrangcüathaydoi t giáhoi dOal 
quy doi ngoi tç 

86.147.683 398.370.572 

70 Tin và ti.rong duong tin cui k' 1.486.152.246.568 1.332.173.823.176 

Pharn Thj Uyén Phuing 
Ngtr&i Ip 

Ngay 29 tháng 07 näm 2019 

/ 



CONG TY CO PHAN CO DIeN  LNH B09-DN/HN 

THUYET MINH BAO CÁO iAi CHINH HOP NHAT (tiêp theo) 
Ngày 30 thang 06 nm 2019 

1. THÔNG TIN DOANH NGH1P 

Cong ty C6 phàn Ca Din Lanh  là mt cong ty c6 phn di.rçc thành 1p ti Vit Narn theo GiIy 
Chrng nhn Dang k' Kinh doanh so 1506/GP-UB ngày 25 tháng 12 nãrn 1993 do Uy ban Nhân dan 
Thành phô HO ChI Minh cap và theo giãy chcrng nhn däng k' kinh doanh so 0300741143 do Sâ Ké 
Hoch Va Dâu ti.r TP. Ho Chi Minh cap dirqc diêu chinh mâi nhât vào ngày 03 tháng 06 närn 2016. 
Côphiêu cüa cong ty dã duc niêrn yet ti Sâ Giao djch Chcrng khoán Thành phô Ho çhI Minh theo 
Giây phép so 0I/GPPH ngày 2 tháng 6 nàrn 2000 do Uy ban ChUng khoán Nhà nuâc cap. 

Nhóm COng ty bao gm cong ty mc, cong ty con và các cong ty lien kt nhu duqc trinh bay a thuyt 
minh so 12 cüa báo cáo nay. 

Hoat dng chInh cUa Nhóm cOng ty là djch viii ca din cong trInh ( M&E) , san xut và 1p dt các h 
thóng diêu hOa khOng khI, thiêt bj may tInh, thiêt bj viên thông và dO din gia diing, sâ hthi và cho 
thuê cao âc van phOng; lap dt h thông cap, thoát nithc; khai thác xtr l> và cung cap mràc; san xuât 
din; Vs van, dâu giá bat dng san và dâu Vs chiên hrqc ngành ca sà h tang. 

COng ty cO tri sà chInh tai  s6 364 Cong HOa, Phi.rmg 13, Qun Tan BInh, Thành phô Ho ChI Minh, 
Viêt Nam. 

2. CSaTRINH BAY 

2.1 Chuán mic và Ch d k toán áp dung 

Các báo cáo tài chInh hqp nht cüa nhóm COng ty dtrçc trInh bay bang dng Vit Narn ("VND") phü 
hcip vói H thing Ké toán và Chuàn mirc Kê toán Vit Nam (CMKTVN") do B îàî chinh ban 
hành theo: 

• Quyt djnh s6 149/2001/QD-BTC ngày 31 tháng 12 näm 2001 v vic ban hành bn Chuãn mlrrc 
Kê toán Vit Nam (Dqt 1); 

• Quyt djnh s I 65/2002/QD-BTC ngày 31 tháng 12 näm 2002 v vic ban hành sáu Chuan mirc 
Ké toán Vit Nam (Dqt 2); 

• Quyt djnh s6 234/2003/QD-BTC ngày 30 tháng 12 näm 2003 v vic ban hành sáu Chuan mirc 
Ké toán Vit Nam (Dqt 3); 

• Quyt dnh s 12/2005/QD-BTC ngày 15 tháng 2 näm 2005 v vic ban hành sáu Chuan mirc 
Ké toán Vit Nam (DçTt 4); Va 

• Quyt dinh s 100/2005/QD-BTC ngãy 28 tháng 12 näm 2005 v vic ban hành b6n Chuân inrc 
Kê toán Vit Nam (Dcit 5). 

Va cp nht mt s6 ni dung chü yu theo Thông Ttr s 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 cüa B 
Tài ChInh hu6ng dn Chê d Kê toán Doanh ngip, Thông tir so 202/2014/TT/BTC ngây 
22/12/20 14 cüa Bô Tài ChInh hi.rdng dn phisang pháp Ip và trInh bay Báo cáo tài chinh hcip nhât. 

2.2 Hi,:!: 1/:ác so ki loan áp dyng 

2.2 Hln/: tháv sO ki todn dp dyng 

HInh thCrc s6 k tóan áp dung ducc dang k cOa nhóm COng ty là chüng tr ghi so. 
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2.3 Niên d3 ki todn 

Niên d k toán cCia nhóm Cong ty bat du tir ngày I tháng I và kt thüc vào ngày 31 tháng 12. 

2.4 Don vj tim I sâ dyng Irong ki loan 

Báo cáo tài chinh hqp nht dirqc trInh bay bang VND cüng 1 dan vj tin t scr diing trong k toán 
cüa Nhóm Cong ty. 

2.5 Co s& h(ip nhâl 

Báo cáo tài chinh hqp nht bao gm các báo cáo tài chInh riêng cüa Cong ty cô phn Ca Din Lanh 
và các cOng ty con ("Nhórn Cong ty") vào ngày 30 tháng 06 näm 2019. Các bao cáo tâi chInh cüa 
cOng ty con dã duc 1p cho cOng kS'  kê toán vâi Cong ty theo các chInh sách ké toán thông nhàt vâi 
các chmnh sách k toán cOa Cong ty. Các bOt toán diêu chinh d dtxc thirc hin dôi vai bat kS'  chInh 
sách ké toán nào có diem khác bit nhm dam bào tInh thông nhât giira các cong ty con và Cong ty. 

Tt cã các s dLr và cac giao djch ni b, k cã các khoán lAi chtra thrc hin phát sinh tir các giao 
djch ni b d &rçic loai trr. Các khoãn l chtra thirc hin ducic 1oi trr trén báo cáo tài chInh hcip 
nhât, trfr tru&ng hqp không the thu hi chi phi. 

Lcri Ich cUa c6 dOng khOng kim soát là phn lçci Ich trong lãi hoc 1 và trong tài san thuAn cUa cong 
ty con khOng thxçic nãm giO bOi Cong ty và dt.rçic trInh bay a mic riêng trên báo cáo két qua kinh 
doanh hcp nhât và bang can dôi kê toán hçip nhát. 

Cong ty con dtrc hqp nht ké ti ngày Cong ty nm quyn kirn soát và s chm dit hqp nht k tr 
ngày COng ty khong cOn kiêm soát cong ty con do. Trong tnrang hp COng ty không con nAm quyCn 
kiêm soát cong ty con thI các báo cáo tài chinh hqp nhât s bao gôm Ca kCt qua ho?t dng kinh doanh 
cOa giai doan thuc näm báo cáo ma trong giai don do Cong ty vn cOn näm quyên kiêm soát. 

3. CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU 

3.1 Timn và cdc khoân lu'ong duong lien 

Tiên và các khoàn tuang dirang tin bao gm tin mt tai  qu, tin giri ngân hang, các khoàn du w 
ngãn han có tinh thanh khoán cao, CO thai gian dáo hn gôc It han 3 tháng, cO khà nãng chuyên dôi 
d dàng thành các hrqng tién xác dlnh  và khOng CO nhiêu rOi ro trong chuyên dOi thành tiên. 

3.2 Cdc khoãn phâi thu 

Các khoán phài thu thrçcc trinh bay trén báo cáo tâi chInh hqp nht theo giá tr ghi so các khoãn phái 
thu tr khách hang và phài thu khác cOng v&i dr phông dtrçic 1p  cho các khoán phài thu khó dOi. 

Dr phOng nçi phãi thu khO dOi the hin phAn giátr dir kin bj tn tMt do các khoán phái thu không 
di.rc khách hang thanh toán phát sinh dOi vái so thr các khoãn phài thu t?i  th&i diem 1p bang can 
dôikêtoán. 

3.3 Hànglnkho 

Hang tn kho thrçic ghi nhn theo giá thp han giOa giá thành d dua rni san phãm dn vi tn, diêu 
kin hin t?i  vã giá trj thuân có the thrc hin ducic. Giá trj thuân có the thirc hin duqc là giá ban 
trâc tinh tr& chi phi ban hang uOc tinh va sau khi dã 1p dr phOng cho hang his hOng. lôi thai va 
chrn luãn chuyên. 
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3. CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU (tip theo) 

Cong ty áp dung phuang pháp kê khai thi.räng xuyên dé hch bàn hang tn kho vâi giá tr thrçc xác 
dnh nhtr sau: 

Nguyen vt lieu, hang hóa - giá vn thirc tE theo phwng pháp nhâp tnrâc 
— xut tnrdc. 

Thành phm và san phm dà dang - giá v6n nguyen vt lieu và lao dng trIrc tip 
cong chi phi san xuãt chung có lien quan duçc 
phân bô dra trên mCrc d hoat dng bInh 
thu&ng. 

Dwp/:bng c/to hang tEin kho 

Dr phOng cho hang tn kho &rçlc trich 1p cho ph.n giá trj dr kin bj t6n thAt do giám giá vt tir, 
thành phãm, hang hóa ton kho thuc quyên sà hüu cQa Cong ty có the xây ra (giàm giá, kern phãm 
chat, li th&i v.v..) dra trên bang chcmg hçp l' ye sr giàrn giá trj vào thai diem báo cáo. So tang 
hoc giàm khoán dr phOng giãm giá hang tOn kho &rqc kêt chuyên vào giá vOn hang bàn trén Báo 
cáo Kêt qua hoat dng kinh doanh. 

8ih dfng san Ion k/to 

Bat dng san thrqc mua hoc thrc xây dmg dé bàn trong qua trmnh hot dng bmnh thuâng cUa 
Nhóm COng ty, khOng phãi dê cho thuê hoc cha tang ia. dtrqc ghi nhn là bat dng san tOn kho 
theo ia thãp han g10a giá thãnh de disa mi san phâm den vi tn và diêu kiin hin tai  và giá tr thuãn 
cO the thrc hin disçrc. 

3.4 Tài san cá djnh hüu /zInh 

Tài san c djnh hUu hmnh dirçic thA hin theo nguyen giá tra di giá trj hao mOn lüy kA. 

Nguyen giá tài san c djnh hthi hinh bao m giá mua và nhQn chi phi có lien quan trirc tip dn 
vic thia tãi san váo hoat dng nhi.r dr kiên. Các chi phi mua sam, nâng cap và dOi rnâi tài san cO 
djnh dwic ghi tAng nguyen giá ccia tài san và chi phi bào trI, scra ch0a dtrçrc tInh vào ket qua hoat 
dng kinh doanh. Khi tài san dLrqc bàn hay thanh l', nguyen giá và giá tn hao mOn lüy k dtrqc xOa 
sO và bat kS'  các khoán lAi l nào phát sinh do thanh l' tài san du duvc hach  toán vào kêt qua hoat 
dng kinh doanh. 

3.5 T/auêlàisãn 

Thuê tài san dtrcyc phân loai  là thuê hoat dng nu theo hcrp dng thuê tài san ben cho thuê vn g10 
phãn l&n rcii ro và Iqi ich gan lin vâi quyên sâ h0u tài san. Tãi san theo hqp dông thuê hoat dng 
ducic hach  toán vào tài san cô djnh cüa Cong ty trên bang can dôi ke toán. 

3.6 Tài san cá dinh vô hInh 

Tài san c6 dlnh  vO hInh dtrçic ghi nhn theo nguyen giá tr& di giá tr khAu trr ICy k. 

Nguyen giá tài san c djnh vO hInh bao g6m giá mua và nhQng chi phi có lien quan trc tip den 
vic dtra tài san vào sr dung nhix dr kiên. 

Khi tài san c dlnh  vO hInh duqc bàn hay thanh l', nguyen giá và giá trj khAu trir ICy k &rçrc xóa s6 
trên bang can dôi kê toán gi0a niên d và các khoàn lAi l phát sinh do thanh l' tài san di.rçrc hach 
toán vào kêt qua hoat dng kinh doanh hcrp nhât giQa nién d 

Quyn sfr dyng dat 

Quyn si:r dung dAt dtrqc phân b6 trong su6t th&i gian cOn 1a  cUa quyn su dung dAt. 

/0 
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3.7 KhaAu  Iwo va hao man 

KhAu hao tài san c djnh hQu hlnh dtrcic trich theo phtrcing pháp khu hao du&ng thing trong thi 
gian hOu dung ixàc tinh cUa các tài san nhtr sau: 

Nhà cua và vat kiên trüc 5 - 50 nãm 
May móc, thiêt bl 5-20 nãm 
PhLro'ng tin van tài 6-15 näm 
Thiêt bj van phông 3 - 5 nãm 
Quyên sr dung dat 36-50 nãm 
Phân mêrn vi tInh 1-3 näm 
Tài san cô dnh khác 4 närn 

3.8 B1 dng san diu 1w 

Bt dng san du ur bao gm nhà cCra hoc mt ph&n nhà cCra hoc cá hai và c sà ha thng thrçic dAu 
tir nhärn mic dIch thu tin cho thuê hoc tang giá tn hoc cà hal ho'n là phvc vv cho miic dIch san 
xuât hoc cung cap hang hóa, djch v1; nhãm mic dIch hành chinh hoc kinh doanh trong qua trmnh 
hoat dng kinh doanh bInh thr&ng. Bt dng san du tu dirçic ghi nhn theo nguyen giá trr di giá trj 
hao mon ICy kê. Nguyen giá bao gôm chi phi phát sinh trtrc tiêp lien quan den vic mua hoc xây 
dirng bat dng san. Kháu hao 

KhAu hao bAt dng san dAu ttr ducic trich theo phuang pháp khAu hao disrng thAng trong su6t th&i 
gian hUu dung trác tinh cCa bat dng san nhu sau: 

Nhà ccra và vt kién tthc 5 - 50 nAm 
May moe, thiCt bl phu trç 5 - 10 nãm 
Thiêt b van phóng 3-5 näm 
Bat dng san dâu tu khác 2 närn 

3.9 clii phi di vay 

Chi phi di vay lien quan trrc tip dAn vic xây drng hoc san xuAt bAt k$' tài san dO tiêu chuAn dtxc 
von hóa trong kS'  cAn thiAt dê hoàn tAt và dtra tài san vào hoat dng theo dOng muc  dich dr kiên. Chi 
phi di vay khác d,.rçrc ghi nhn vào kAt qua hoat dng kinh doanh trong nAm khi phát sinh. 

3.10 Chi phi Ira inthc 

Clii phi trã tnrâc bao gm các chi phi trà truâc ngAn han  hoc chi phi trà tnràc dài han  trên bang can 
dôi kê toán hçp nhât và dtrqc phãn bô trong khoang thai gian Ira truâc hoc thi gian các li ich 
kinh tê txang üng thrqc tao  ra tr các chi phi nay. 

3.11 Htp nhdi kinh doanh và 4ri thJ Ihuving mcli 

Hçrp nhAt kinh doanh dircic hach  toán theo phwng pháp giá rnua. Giá phi hqp nhAt kinh doanh bao 
gôm giá trj hqp l tai  ngày din ra trao dôi cOa các tài san dem trao dôi,các khoân nq phài trã da 
phát sinh hoc dä thtra nMn  và các cOng ciii von do ben muaphát hành dê dôi lay quyên kiêm soát 
bàn bj rnua và các chi phi lien quan trrc tiep den vic hçp nhàt kinh doanh. Tai san dã mua, nç phãi 
trã cO the xác djnh duçc va nhthig khoan n tiêm tang phai gánh chlu trong hp nhàt kinh doanh déu 
ghi nhn theo giá tn hqp l ti ngày hcip nhât kinh doanh. 

Lçni thA thtrcrng mal  phát sinh tr hçip nhAt kinh doanh duc ghi nhn ban dAu theo giá g6c, là phAn 
chênh lch giCa giá phi hp nhAt kinh doanh so vâi vdi phAn sà hfru cUa bàn mua trong giá tn hçp ly 
thuân cOa ti san, nç phãi trã có the xác djnh di.rc và các khoàn n tiAm tang dã ghi nhn. Nêu giá 
phi hçp nhât kinh doanh nhO han phAn sâ hthi cCa bàn mua trong giá trj hp l' thuãn cOa tài san 
trong cong ty con dtrqc mua thi khoán chành lch nay dtxc ghi nhn trrc tiAp vào báo cáo két qua 
hoat dng kinh doanh hqp nhAt. Li thA thirang mai  d.rc phân bô ti da mi.ri (10) näm. 

/1 
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3.12 Du fit vâo cong ty lien kit 

Du ttr cüa Cong ty vào cong ty lien kt thrçc phan ánh theo phucing pháp v6n chü sO hthi. COng ty 
lien kêt là m)t dan vj ma Cong ty cO ãnh hirOng dáng ké và dan vj do không phãi là mt cOng ty con 
hay mt lien doanh. 

Các báo cáo tài chInh cQa cOng ty lien kt dLrçc 1p  cho cng nAm tài chInh vOi Cong ty. Khi can 
thiêt, các diêu chinh së duqc thirc hin dê dam bão các chinh sách k toán ducic áp dung nhãt quán 
vOl chInh sách kê toán ccia Cong ty. 

Tai ngày 1p  báo cáo s6 lieu cüa các Cong ty lien kEt chua duqc kiêm toán. 

3.13 Du fit vào cong ty lien doanh 

Lien doanh là thóa thun bang hçip dng cüa hal hoc nhiu ben dê cüng thirc hin ho?t dng kinh té. 
ma  hoat dng nay thrccc dông kiêm soát bOl các ben gop v6n lien doanh. Các lien doanh dircic hcrp 
nhât theo phtrang pháp von chü sO hüu. 

3.14 Da2u lit chã'ng khodn và các khoOn dau fit khdc 

Các khoán du tu dirqc ghi nhn theo giá mua thrc t trr di khoàn dir phOng thIch hçp. Dr phOng 
di.rcic 1p cho vic giãm giá trj cUa các khoãn du tir cho phân chênh lch giá mua thijc té cao han thj 
giá vào thai diem cu6i k' báo cáo theo hirOng d.n ccia Thông ttr s6 228/2009iTF-BTC do B Tài 
ChInh ban hành ngày 7 tháng 12 nãm 2009 vá thông tu so 89/2OI3iTF-BTC do Bô Tài Chinh ban 
hành ngày 28 tháng 6 närn 2013. Tang hoc giám so dir tài khoán dr phOng dirçc hch toán vào chi 
phi tài chinh trên báo cáo kêt qua ho?t dng kinh doanh hçip nhãt gi0a niên d. 

3.15 Các klzoOiz pluli Ira và Inch Irithc 

Các khoãn phài trá và trich tnrOc dLrac ghi nhn cho s tin phái trá trong ttrang lai lien quan dn 
hang hóa và djch v dâ nhân di.rcic không phi thuc vào vic Cong ty dA nhin di.rçc hOa dan cüa nhà 
cung cap hay chua. 

3.16 Các nghip vi bang ngogi f 

Các nghip vi phát sinh bang các dun vj tin t không phái là dun vj tin t ghi so k toán cüa NhOrn 
Cong ty (VND) dixcic hch toán theo t giá giao djch vào ngây phát sinh nghip vii. Tai ngày ket 
thuic k' kê toán, các khoàn mvc  tai san và cong nçi tin t cO gc ngoi t dixçic dánh 1i theo nhu quy 
dlnh cUa Thông Tir s 200/20141'TIBTC ngày 22/12/2014. Các khoàn chênh lch t' giá thçrc te phát 
sinh trong k5' và chênh lch do dánh giá l?i  s dir tin t có gc ngoi t cuM k' di.rcic hch toán vao 
ket qua hot ding kinh doanh hccp nht. 

3.17 CEiphiiuqu9 

Co phiu qu, cOng ci v6n chCi sO hOu dtrçrc cong ty mua lai. trinh bay trén ph.n ngu6n vn nhir mt 
khoãn giãm vOn chU sO hUu, bang vOl chi phI mua li. COng ty không ghi nhãn các khoàn lãi (10) khi 
mua, bàn, phát hành hoc hüy các Cong c1i vOn chü sO hthi cüa mInh. 

3.18 P/sOn cisia 1ri nhun 

Lqi nhun thun sau thud thu nhp doanh nghiêp cO the dtrcic chia cho các cô dOng sau khi duqc dti 
hii ding c dông phe duyt và sau khi dã trIch 1p các qu5 theo Dieu l COng ty và các quy dinh cüa 
pháp Iut Vit Nam. 
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> Qu9 du 1w phd! triên 

Qu dâu tir phát triên kinh doanh thrqc trIch Ip tr li nhun thun sau thud thu nhp doanh nghip 
cUa NhOm Cong ty theo dê xuât cüa Hi dOng Quántrj Va dirc các cô dong phê duyt t?i  di hi 
ding cô dông thträng nien. Qu9 nay dtrc trIch Ip nhAm m& rng hot dng kinh doanh hoc dãu ti.r 
chiêu sâu cUa Cong ty. 

> Qu9 khen lhwdng và p/sac lçii 

Qu khen thtrang vã phc lçii cUa Nhóm Cong ty dirçc th,,rc hin theo d xut cüa Hi dng Quàntrj 
và duqc các cO dông phê duyt tgi di hi don cO dông thirmg niën. Qu9 nay duvc trIch lap nhãm 
khen thuàng Va khuyên khIch, dãi ng vt chat, dem li phüc Iqi chung và nâng cao däi song vt 
chat và tinh than cho cong nhân viên vã thrçic trInh bay nhu mt khoãn phãi trà trên bang can dOi kê 
toán hqp nhât. 

3.19 Ghi n1:mn doanh thu 

Doanh thu dLrçrc ghi nhãn trén Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh khi NhOm Cong ty có khã nang 
nhãn dtrçic các lcii ich kinh tO có thO xác djnh duqc mt cách chãc chãn. Các diOu kiin ghi nhãn ci 
the sau day cüng phãi duçc dáp crng trtràc khi ghi nhn doanh thu: 

Doanh thu ban hang 

Doanh thu ban hang duçrc ghi nhn khi các rüi ro tr9ng yéu và các quyn sà h&u hang hóa da duçc 
chuyOn sang ngtr1i mua. 

Doanh thu cung cdp djch vu 

Doanh thu dtrçrc ghi nh.n khi cung cp dich vi. 

Doanh thu iz hçip ding cung cá'p và 1p dt 

Khi kt qua thrc hin hp ding xãy dimg có th duçc uàc tinh mt cách dáng tin cy và dtsqc xác 
nhn bài khách hang, thI doanh thu và chi phi lien quan dOn hp dông drc ghi nhn tirang &ng vài 
phãn cOng vic d hoàn thành dtrçrc khách hang xác nhn vào ngày kOt thüc k' kO toán. 

Các khoãn tang giàm kh6i luçing xây 1p, các khoãn thu bi thr&ng và các khoãn thu khãc chi dtrçrc 
hach toán vao doanh thu khi dà duc thông nhât vâi khách hang. 

Khi kt qua thrc hin hp ding xy drng khang th drc trâc tInh rnt ccli dng tin cy. thI doanh thu 
chi &rçic ghi nhn tircin dtrcrng vâi chi phi cüa hcrp dOng d pht sinh rn vic thu hôi I nrng dOi chãc 
chAn. Chi phi cUa hcrp dong chi dLrçlc ghi nhn là chi phi trong nãm khi các chi phi nay dä phát sinh. 

Doanh thu tz hoqt d5ng cho thuê van phông 

Doanh thu tir hoat dng cho thuê vAn phOng dtrccc ghi nhn theo phtrang pháp dträng thâng trong 
suôt thai hn cho thuO theo quy djnh cüa hçp dông thuO. 

Doanh thu iz các hqp ddng hqp tác k/nh doanh (HQp dng HTKD.) 

Doanh thu duçrc ghi nhn khi Hçrp dng HTKD cOng b chia lqi nhun cho các ben tham gia Hp 
dôngHTKD. 

Thu nhIp rfr hoat d3ng ddu tu 

Thu nhip tir hoat dng du tu duçic ghi nhn khi các khoân du ttr duqc ban. Thu nhp tur hoat dng 
dAu ur cüng bao gôm cô tirc nhn &rçlc tü các khoan du tir va các khoãn thu nhp nay dircic ghi 
nhãn khi cô tcrc dtrcc cOng b6. 
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3.19 Ghi nhIn doanh thu (tip theo) 

Tië,i Mi 
Doanh thu &rqc ghi nhn khi tin Iäi phát sinh trên cq sâ dn tich (Co tInh den lqi ttc ma tài san dem 
li) tr& khi khà nang thu hôi tiên lãi không chäc chän. 

A 
3.20 Thue 

Thud thu nhap  hin hành 

Tài san thu thu nhp vã thug thu nhp phai np cho kS'  hin hành ya các kS'  tnrâc thrçic xác djnh 
bang giá trj dr kin phãi np cho (hoc ducic thu hôi t&) c quan thuê, scr ding các mtrc thué suãt Va 
các 1ut thuê có hiu 1irc den ngày kt thüc kS'  ké toán. 

Thus TNDN hoän igi 

Thu thu nhp hoAn lidtrçyc xác djnh cho các khoãn chênh lch tm thai ti ngày kt thüc ks'  ké 
toán gia cci sà tInh thuê thu nhp cüa các tài san và nçi phai trã vâ giá tr ghi so cUa chüng cho miic 
dIch báo cáo tài chInh. 

Thud thu nhp hon li phâi trá di.rcic ghi nhn cho tt cã các khoán chênh lch tm thai chlu thuê, 
ngoi trir: 

Thu thu nhp hoan Ii phâi trá phát sinh t& ghi nhn ban du cUa mt tài san hay nq phãi trá tr 
mt giao dlch  ma giao djch nay không CO ánh hisong den lçii nhun kê toán hoc lqi nhun tInh 
thu thu nhp (hoc l tInh thuê) tai  thai diem phát sinh giao djch. 

• Các chênh lch tm thii chju thu gân lin v6i các khoàn d&u tir vào cong ty con, chi nhánh, 
cong ty lien két và các khoãn vôngOp lien doanh khi có khã näng kiêm soát thai gian hoàn nhp 
khoãn chênh lch tm thai và chäc chän khoán chênh lch t?m  thai së khong thrcTc hoàn nhp 
trong ti.rng lai có the dir doán. 

Tài san thu thu nhp hoAn 1i di.rçic ghi nhn cho tt cà các chênh Ich tam thai dtrçic khu tth, giá 
trj &rçic khu tth chuyên sang các kS'  sau cüa các khoàn l tInh thuê và các khoàn iru dâi thuê chisa 
sir dung khi chäc chän trong tl.rcmg lai së CO lçri nhun tinh thuê dé sr diing nh&ng chênh lch t?m 
th&i &rqc khu trtr, các khoán l tInh thud Va các uu dai thuê chi.ra scr dung nay, ngoai tr&: 

• îàî san thus hoän lai  phát sinh t& ghi nhn ban du cüa mt tài san hoc nc phãi trã tir mt giao 
djch ma giao dch nay khong có ãnh huUng den lqi nhun k toán hoc lcii nhuin tInh thuê thu 
nhp (hoac l tInh thuê) ti thai diem phát sinh giao djch; 

• Tt cã các chênh lch tarn thai duqc khu trir phát sinh tr các khoán du tu vào các cOng tycon. 
chi nhánh, cOng ty lien kCt và các khoàn von gOp lien doanh chi &rcic ghi nhn khi chäc chän là 
chCnh Ich tam  th&i se &rçrc hoan nhp trong flwng lai có the dr doán thrçic va CO lci nhun chu 
thuê dê sir ding di.rcxc khoán chCnh lch tam  thai do. 

Giá trj ghi s6 cOa tãi san thud thu nhp doanh nghip hoàn 1aj  thrçic xem xét lai  vào ngày kt thc kS' 
k toán và &rçic ghi giám den mrc bào dam chäc chän có dü Icc1 nhun tInh thuê cho phép Içci Ich cUa 
mt phAn hoc toàn bO tài san thu thu nhp hoãn Iai  &rçcc sr dung. Các tài san thuê thu nhp doanh 
nghip hoän 1a  chtra ghi nhn trwrc day &rçcc xem xét lai  vao ngày ket thtic kS'  kê toán và duc ghi 
nhn khi 
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CONG TY CO PHAN CO DIN LNH B09-DN/HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHIN!-! l-IQP NHAT (tp theo) 

Ngày 30 tháng 06 nm 2019 

3. CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU (tip theo) 

3.20 Thue (tiep theo) 

chic chin có di Ici nhun tInh thuê dé CO th si:r dung các tài san thus thu nhp hon Ii chua ghi 
nhn nay. 

Tài san thud thu nhp hoãn Ii và thu thu nhp hoãn Ii phai trã chrçic xác djnh theo thu suAt dir 
tInh së áp dung cho k5' tài san dixcic thu hi hay nqphâi trá duvc thanh toán, dra trên các rnüc thuê 
suât và Iut thuê cO hiu hrc vào ngãy kêt thüc kS'  ké toán. 

Thu& thu nhp hoän li ducic ghi nhn vào báo cáo kt qua hot dng kinh doanh ngoi tr& tru&ng 
hqp thuê thu nhp phát sinh lien quan den mt khoàn muc  dtrqc ghi thang vào von chü sà h0u, trong 
tnrng hçip nay, thuê thu nhp hoAn li cüng dircic ghi nhn trixc tip vào von chU sà huu. 

Nhórn Cong ty chi bü trir các tài san thud thu np hon 1i và thus thu nhp hoân 1?i  phái trã khi cac 
dcm vj np thuê có quyên hçip pháp dirçic bti trr giüa tài san thuê thu nhp hin hành vói thuê thu 
nhp hin hành phái np và các tài san thuê thu nhp hoän li và thuê thu nhp hoãn li phái trá lien 
quan den thuê thu nhp doanh nghip cUa cüng mt dan vj np thuê và thrçc quãn l' bOi cIng mt 
ca quan thud và dan vl np thuê dir djnh thanh toán thuê thu nhp hin hành phái trã và tài san thuê 
thu nhp hin hành trên ca sâ thuân. 

3.21 Ldi trên côphiiu 

Läi cu ban trên Co phiu disqc tInh bang cách chia phn lçi nhun sau thu thuc ye Co dông cUa 
Cong ty tru6c khi trIch qu khen thuâng, phüc lçii cho sO krngbmnh quân gia quyên cia so cô phiêu 
phô thông dang Itru hành trong ks', không bao gôm so cô phiêu duçic mua bài Nhóm Cong ty ma 
dang duqc g10 nhtr là cO phiu ngân qu9. 

Ui suy giàm trên c phiu &rcic xác djnh bang cách chia lqi nhun sau thud thuc v C6 dong cUa 
Cong ty truàc khi trIch qu9 khen thirOng, phüc lçi cho so krcmg blnh quân gia quyën cUa sO cô phiéu 
phô thông dang hru hành trong kS',  loi tr& các cô phiêu phô thông dircic Nhóm Cong ty rnua li và 
dirçic ghi nhn Ia cô phiêu ngân qu cong so lircingbInh quail gia quyn cüa các CO phiêu Se dtrqc 
phát hành cho vic chuyên dôi tat cã các cO phiêu phô thông tiêm näng có tác dng suy giám. 

3.22 Thông tin theo b phn 

Mt b ph.n là mt cu pMn có the xác djnh riêng bit cüa Nhóm Cong ty tham gia vào vic cung 
cap các san phám hoc djch vii lien quan (b phn diiçrc chia theo hot dng kinh doanh). M6i mt 
b phn nay chju rUi ro va thu dtrçrc lcii Ich khác bit so vâi các b phn khác. 

3.23 Cdc hen lien quan 

Các ben dirçic coi là ben lien quan cüa Nhóm Cong ty nêu rnt ben có khà nang, trlrc tiep hoãc gián 
tiêp. kiêm soát ben kia hoc gay anh huâng dáng kê tOi ben kia trongvic ra các quyêt dnh tai chinh 
và hot dng, hoc khi Nhóm Cong ty Va ben kia cüng chju sir kiêm soát chung hoc anh huang 
dáng ke chung. Các ben lien quan CO the là các cong ty hoc các Ca iulián, bao gOm các thành viên 
gia dmnh than cn cüa các cá nhãn dircc coi là lien quan. 
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CONG TY CO PHAN C DIN LNH B09-DN/HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HQP N11AT (tiêp theo) 
Ngày 30 tháng 06 nãm 2019 

4. TlN 

Scuik5' 

DVT: VND 

S du narn 

lien mt 2.636.026.508 853 .794.458 
Tin gui ngân hang 389.460.037.128 392.900.849.507 
Tiêndangchuyen 1.053.660.053 

TONG CONG 392.096.063.636 394.808.304.018 

5. CAC KHOAN PHAI THU KHAC 

A/Ngnhn 

D VT: VND 

Sá cui kj> SO ddu nãrn 

Phái thu lãi tiën gui 73.548.209.315 50.225.756.234 
Co t&c phai thu 28.897.673.800 66.305.875.300 
Phãi thu ngtr&i lao ding 5.765.578.026 9.022.086.833 
Tarn (mg dâu tu dir an I .346.585.193.360 222.769.472.756 
K qu5, cuvc 25.104.827.013 12.840.525.275 
Tm (mg mua cô phAn 85.588.1 84.855 

Phãi thu khác 22.935.411.802 7.692.934.197 

TONG CONG 1.588.425.078.171 368.856.650.595 

B! Dãi han 
D VT VND 

SO cui It)) Sá ddu ná,n 

Phãi thu chi phi den bi dAt 28.532.319.900 28.532.319.900 
K qu, k cisqc 6.499.973.983 4.280.550.060 

TONG CONG 35.032.293.883 32.812.869.960 

7. HANG TON KHO 

Sá cui k' 

DVT: VND 

SO ddu nOrn 

Hang hóa ton kho 145.715.531.062 147.832.346.459 
Nguyen vt lieu ton kho 241.020.611.623 186.102.849.276 
Côngcud,ingcuton kho 225.478.188 213.401.623 
Chi phi san xuât kinh doanh dâ dang 567.173.090.230 623.274.454.217 
Hang mua dang di dix&ng 17.413.325.708 27.336.539.968 
Dr phàng giám giá hang tn kho (13.051.345.115) (15.685.828.575) 
GIA TR THUAN 958.496.691.696 969.073.762.968 
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CONG TY cO PHAN CO DIN I4NH B09-DNIHN 

THUYET M(NH BAO CÁO TAt CHNH HQP NHAT (tiép theo) 
Ngày 30 tháng 06 nãm 2019 

8. TAI SAN CO D!NH  HffU HiNH 

Nhà tha. 
.1 vgt kien truc 

Nguyen giá 

May móc thug bj Phuong tin v4n  tái Thilt bj van phông TSCE) khcic 

D VT: VND 

Tong cong 

S dâu nAm 699.445.607.620 825.761.457.042 134.806.246.466 14.904.641.854 962.454.545 1.675.880.407.527 

- Mua trong k' 3 .485.395 .745 179.509.000 4.089.297.503 533.985.454 8.288.187.702 

- Du tu XDCB hoàn thành 

- Thanh ly' (92 1.36 1. 162) (189.570.481) - (1.110.931.643) 

So cuoi k 702.931.003.365 825.019.604.880 138.895.543.969 15.249.056.827 962.454.545 1.683.057.663.586 

Giá tn Iiao mon luc ké 

So dãu niIm 493.820.372.169 665.052.726.807 88.957.928.422 12.512.228.908 519.451.411 1.260.862.707.717 

- Khâu liao trong k 11.3 75 .65 1.670 13.037.905.907 4.589.859.840 869.242.700 3.259.092 29.875.919.209 

- Thanh I (528.605.581) - (114.493.661) (643.099.242) 

So cuOi k! 505.196.023.839 677.562.027.133 93.547.788.262 13.266.977.947 522.710.503 1.290.095.527.684 

Cia tn con Iai 

SO dãu näin 205.625.235.451 160.708.730.235 45.848.318.044 2.392.412.946 443.003.134 415.017.699.810 

s cuti It 197.734.979.526 147.457.577.747 45.347.755.707 1.982.078.880 439.744.042 392.962.135.902 
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CONG TY CO PHAN CO DIN L1NH B09-DN/HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT (tiêp theo) 
Ngày 30 tháng 06 nAm 2019 

9. TAI SAN cO D!NH  VO HiNH 

Nguyen giá 

Quyên th 

ding &it 

Ban quyn, 
bang sang chê 

Phán mên vi 
lInh 

D VT: VND 

Tong cong 

L So dau nm 36.758.715.025 30.340.000 13.263.028.563 50.052.083.588 
Mua trong k' 252.767.590 - 386.226.337 638.993.927 
Thanh I' - (1.230.093.345) (1.230.093.345) 
S cu61 ky 37.011.482.615 30.340.000 12.419.161.555 49.460.984.170 
Già tn hao mon lOy kê 
So du nm 7.010.297.425 30.340.000 12.605.765.300 19.646.402.725 
Khâu hao trong kS' 366.583.760 203 .228.839 569.812.599 
Thanh I (876.867.007) (876.867.007) 
S,cuik' 7.376.881.185 30.340.000 11.932.127.131 19.339.348.316 
Cia trl cOn Ii 
So dau näm 29.748.417.600 657.263.263 30.405.680.863 
S6cuikr 29.634.601.430 487.034.424 30.12 1.635.854 

10. CHI PHI XAY DUNG  CO BAN DO DANC 

0 VT: VND 
Scuikj' S ddu nãin 

Nhà ccra vt kin trCic 330.993.792.132 153.222.968.061 

Khác 11.288.593.103 
TONG CQNG 342.282.385.235 153.222.968.061 
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CONG TY CO P1-IAN CO DIN LINH B09-DN/HN 

TUUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT (tiêp theo) 
Ngày 30 tháng 06 nãm 2019 

II. BAT DONG SAN DAU TU 

Nhà tha & 
v4 kiên trác 

Nguyen giá 

May rnóc 
& thief bj 

Thiêt bj 
van phông 

Khác 

DVI: VND 

Tong cng 

So dau näm 1.699.922.623.075 512.866.006.369 90.250.454 546.453.001 2.213.425.332.899 

Tang trong k 

Scuik' 1.699.922.623.075 512.866.006.369 90.250.454 546.453.001 2.213.425.332.899 

Giá trj hao mon Iuy k 

So dau näm 384.430.938.589 225.526.484.875 90.250.454 546.453.001 610.594.126.919 

Khãu hao 
3 1. 164.118.299 

trong kS' 
19.483.574.416 50.647.692.715 

So cuoi ky 415.595.056.888 245.010.059.291 90.2 50.454 546.453.001 66 1.24 1.819.634 

Cia trj cOn Iai 

S thu näm 1.315.491.684.486 287.339.521.494 1,602,831,205.980 

£ . 1.284.327.566.187 So cuoi ky 267.855.947.078 1.552.183.513.265 

12. CAC KHOAN DAU TU 

Dâu Lw ngn hqn 

S cui k 

D VT: VND 

S ddu nãrn 

Chirng khoán kinh doanh (thuye1t rninh 12.1) 59.752.246.584 67.611.951.511 
Dir phOng giãrn giá chCrng khoán kinh doanh (6.133.400.000) (11.120.818.717) 
Du ur nAm giQ' dn ngãy dáo hn 2.212.729.330.053 I .082.434.830.053 

Cia trl cOn 191 cüa các khoOn du tir ngän h9n 2.266.348.176.637 1.138.925.962.847 
Du Lw dài hgn 

Du tu vào các cOng ty lien kt (thuytit minh 12.3) 6.370.377.363.725 6.136.086.373.569 
Du tis gOp v6n vào dan vj khác (thuylt minh 12.2) 817.219.529.234 862.146.487.6 12 
Dir phOng dAu tu tài chInh dài hn (30.847.686.616) (36.025.839.017) 
Du ur nm giQ' ctn ngây dáo hn 30.000.000.000 30.000.000.000 

GIá trj cOn 19i cüa các khoãn du tu'dOi h9n 7.186.749.206.343 6.992.207.022.164 

TONG CONG 9.453.097.382.980 8.131.132.985.011 
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CONG TY CO PHAN C DIN LNH 

THUYET MINH BAO CÁO TAI Cl-liNt-I I IQP NUAT (tip theo) 
Ngày 30 tháng 06 nãm 2019 

12.1 CI:áng khoán kin/i doank 

SO cuOi kj' 

I3o9-DN/FIN 

S du nOn, 

Ten Cong 1.y Giá In dáu Iii Dii p/lông Giá In dái' lii Dii phOng (VND) 

(VND) (VND) (VND) 

Cong Ty CP Din Lc R.E.E 7.815.990.000 (4.971.934.369) 

Cong Ty CP Mang Cành 6.133.400.000 (6.133.400.000) 6.133.400.000 (6.133.400.000) 

Các khoãn du tu khác 53.618.846.584 53.662.561.511 (15.484.348) 

TONG CQNG 59.752.246.584 (6.133.400.000) 67.611.951.511 (11.120.818.717) 
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CONG TY CO PHAN CO DIN LNH B09-DNIHN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT (tip theo) 
Ngày 30 tháng 06 nAm 2019 

12.2 fJàu lwgOp vim vào dc'n vj khdc 

Ten Cong 

Simcudikj' SimdimunOm 

Giá trj dimu 1w 

(VND) 

DrphOng 

(VND) 

Giá frj ddu 1w 

(VND) 

DtphOng 

(VND) 

Cong Ty CP Nhit Din Quang Ninh 470.646.304.200 (24.541.562.400) 470.646.304.200 (24.54 1.562.400) 

Cong Ty CP Cp Nuâc Khánh HOa 53.193.860.000 

Cong Ty CP Nhit Din Hal Phong 32.6 19.000.000 32.6 19.000.000 (2.739.000.000) 

Cong ty CP Than Bèo Nai 13.357.749.879 (2.072.805.882) 19.101.729.196 (3.257.545.996) 

Cáckhoân du tLrdài han  khác 300.596.475.155 (4.233.318.334) 286.585.594.216 (5.487.730.621) 

TONG CONG 817.219.529.234 (30.847.686.616) 862.146.487.612 (36.025.839.017) 
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CONG TY cO PHAN CO DIN LINH B09-DNIHN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH HQP NHAT (tip Iheo) 
Ngay 30 tháng 06 nám 2019 

12.3 Du ttrvAo các cong ty lien kt (*) 

Ten côizg 1)' Sá cuñi kj s6 du nösn 

Cong ty lien kt 

7:1 145(1 
l:frn(%) 

GM 14 d44u 1w 
(VND) 

GM lrj ddu 1w 
(VND) 

/10(1! itiii 

kin/i Ioan/, 

(1) Cong ty CP Dja Oc Sài (iOn 28,87 200.2 12.185.712 186.923.070.116 l3t dng sOn 

(2) COng ty TNHH dAu us xây di,rng 
dung Trjnh Xá Da Hi () 

18,73 251.694.556.140 251.686.090.231 B& dOng sOn 

(3) Cong ty CP Nhi@ din Ninh Binh 29,44 72.534.213.875 75.369.870.965 SOn xut dien 

(4) Cong ty CP Nhit din PhO Li 24,14 1.406.779.162.493 1.377.243.193.548 SOn xuát dien 

(5) Cong ty CP ThUy Din Thác Ma 42,63 600.853.097.034 585.081.014.757 SOn xu& diCn 

(6) COng ty CP ThOy Din Song Ba H 25,76 568. 13 1.740. 154 581.20 1.935.793 SOn xu.t dien 

(7) COng ty CP ThUy Din SROK PHU 
MIENG 

34,30 189.894.746.623 184.836.415.909 SOn xwit dien 

(8) COng ty CP Thüy DiGn Blnh Dièn 25,47 74.428.925.464 75 .200.085.587 San xu& dien 

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

21,01 755.897.649033 734.758.068.710 SOn xut dien 

(10) COng ty CP Thüy Din Min 
Trung 

22,68 607.378.104.382 595.400.587.209 San xuãt dien 

(11) COng ty CP Phong Din ihuin 
BInh 

25,00 50.006.967.506 50.051.748. 188 SOn xuAt dien 

(12) COng ty CP BOO Nuâc Thó Dirc 42,07 285.675.085.095 283.223.737.634 NgOnh nithc 

(13) Cong ty CP Du U' & Kinh doanh 
NuOc Such  Sal (iOn 

40,00 151.853.108.854 130.221302.790 NgOnh nwsc 

(14) COng ty CP Cp Nuàc Thu Dcrc 44,17 61.307.940.545 63.441.535.169 NgOnh nuOc 

(15) COng ty CP DAu itt Nithc TOn 
Hiep 

32,00 96.734.693.841 89.802.350.426 NgOnh nuic 

(16) Cong ty CP Cp NuOc Gia Djnh 20,05 30.234.588.349 31.073.949.996 Ngânh nt.rtc 

(17) COng ty CP Cp Nuôc NM 130 20,02 39.599.474.141 40.404.192. 193 Ngãnh urôc 

(18) COng ty CP Nwc Sach  SOng DO 35,95 778.414.005.042 765.278.023.391 Ngãnh turOc 

(19) COng ty CP CpNuc KhOnh HOa 24,85 121.895.937.174 NgAnh nuâc 

(20) COng ty CP Ca Dien DoOn Nh& 35,00 26.851.182.268 34.889.200.957 Cadien 

TONG CQNG 6.370.377.363.725 6.136.086.373.569 

(*) Ti ngày 1p báo cáo s lieu cUa các cong ty liOn kt chua duqc kiOm toán. 
(**) COng ty TNHH du U! xOy drng duOng Trjnh XO Da Hi ( Da Hi) là cong ty liOn két tai  Cong ty cO phén ha 
tOng vO bet dng sOn Viet Nam ( VIID) vOi t' I sO hu 37% nOn t' l Ii ich cOa REE trong lrinh XA Da H0i  là 
18,73%. 
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CONG TY CO PHAN CO DIEN  LINH B09.DN/HN 

THUYET MINI-I BAO CÁO TAI CHiNH HQP NHAT (tip theo) 
Ngày 30 tháng 06 nãm 2019 

12.4 Du tu cüa cong ty mc vào các cong ty con 

Ten cong ty
Tfi I sO 

hfru (%) 
Dja diem 

NgOnh nghê 
kin!: dounh 

(I) COng ty TNHI-I Quán L & Khai Thác 
Bat Dng San R.E.E 

100,00 TP.HCM — Viêt Nam Djch vi quân I 
van phOng 

(2) Cong ty CP Bat Dng San R.E.E 99,97 TP.HCM — Viêt Nam Bat dng san 
(3) Cong ty CP Bat Dng San Song Mai 99,96 TP.HCM — Viët Nam Bat dng san 
(4) ) Cong Ty CP H Tang và Bat Dng San 50,61 Ha Ni- Vit Nam Bat dng san 
VietNam 
(5) COng ty CP Djch VI & K5 Thut Cci 99,99 TP.HCM — Viêt Nam Ca diên 
Din Lnh R.E.E ( REE ME) 
(6) Trans Orient Pte Ltd. (*) 100,00 Singapore Kinh doanh 

va hu can 
(7) Eastrade International Ltd (*) 99,99 Ban dão BVI Thtrcing mai 

vãhãucân 
(8) Cong ty CP Din May R.E.E 99,99 TP.HCM — Viêt Nam Diên may 
(9) COng ty TNHH Thirang Mi & Djch Vi,i 99,99 TP.HCM — Viêt Narn Din may 
RMC 
(10) Cong ty TNHH San Xuat & Dch Vii 99,99 TP.HCM — Viët Nam Dien may 
REEPRO 
(I 1)COng ty CP Vinh Thjnh 99,96 TP.HCM — Viêt Nam Dién may 
(12) COng ty CP Dâu Ttr Nuâc Sch Vit 99,97 TP.HCM — Viêt Nam Cung cap ntrâc 
Nam 
(13) Cong Ty CP Thüy Din Thác Ba 60,42 Yen Bái- Viêt Nam San xut din 
(14) COng Ty CP Phát Triên Din Nông 66,29 Trà Vinh- Viêt Nam Cung cp diên 
Thôn Ira Vinh 
(15) COng ty TNHH Th.rang mi, Djch vv 100% TP.HCM — Viêt Nam Ca sO h tang din 
Xây Dirng TIn Hiu Xanh 

(*) Trans Orient Pte Ltd và Eastrade International 
a niràc ngoài. 

Ltd dang tin hành lam thu tuc chAm dat hoat dng dau tu 

13. THUE vA CAC KHOAN PIIAI NQP NHA NUaC 

Sd CU(i Icy 

0 VT. VND 

Sd ddu nOrn 

Thud thu nhp doanh nghip 75 .374.630.069 52.452.162.482 
Thuê giá trj gia tang 14.493.893.846 15.534.114.975 
Thuê tiOu th dltc  bit 2.246.428.189 I .200.645.588 
Thuê thu nhãp cá nhân 2.269.612.928 2.856.293.088 
Các Ioai phi và thua khác 3.181.856.9 12 281.003.092 

TONG CONG 97.566.421.944 72.324.219.225 

23 



CONG TY cO PHAN CO DIN LINH B09-DN/HN 

THUYET MINH BAO CÁO iAi CHINH HQP NHAT (tip theo) 
Ngày 30 tháng 06 nAm 2019 

14. CHI PHI PHAJ TRA 

So cui kj) 

0 VT: VND 

Sd ddu nãm 

Giá v6n djch v cung cp thit b và Ip dt 325.545.216.442 161.320.168.092 
Chi phi lâi vay 104.205.072.237 38.603.572.995 
Chi phi khuyên mãi 4.380.928.693 5.161.496.495 
Giá von ti.rang ng doanh thu bat dng san dâ ghi nhn 17.968.703.907 17.461.516.115 
Cãc khoãn khác 19.044.187.286 36.527.115.052 
TONG CQNG 471.144.108.565 259.073.868.749 

15. CAC KHOAN PHAI TRA KHAC 

A/ Ngän han 

Bão him xâ hi,i, y t& kinh phi cong doàn 
Nhn c9c, k qu9, k ci.rçic 
Phài trâ mua chüng khoán 
Co t&c. lãi trái phiêu phãi trã 
Các khoãn phãi Ira, phài np khác 

TONG CONG 

B! Dài hn 

sd cdi kp 

2.427.391.698 
2.661.232.960 
I .306.059.000 

45.351.995.855 
24.246.981.983 

0 VT VND 

sd dd nãm 

1.196.916.532 
13.947.257.860 
4.159.542.714 

76.954.921.018 
23.253.166.362 

75.993.661.496 119.511.804.486 

0 VT: VND 

Sd cudi k) Sd ddu narn 

Nhn coc, ky qu, k ciiçcc 2 16.509.043.775 200.110.869.604 

TONG CONG 216.509.043.775 200.110.869.604 

16. VAY vA NQ THUE TAI CHiNH 

A/ Ngn hn 
0 VT: VND 

Sd cudi k3' Sd ddu nã,n 

Vay ng.n h?n 325.582.514.051 5 12.140.372. 167 
Nci dài hn dn hn phai trã 498.899.553.448 599.3 14.82 1.180 

TONG CQNG 824.482.067.499 1.111.455.193.347 

B/ Dài han 
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CONG TY CO PHAN CO DIN LINH B09-DN/HN 

THUYET MINI-I BAO CÁO TAI CHINH l-IQP NI-IAT (tiép theo) 
Ngày 30 tháng 06 näm 2019 

D 'T: VND 

Sc4 cuái 19) Sc4 dc4u nãm 

Vay dài hn 

Trong dá. 
Vay dài han den hqn trà (**) 

Tráiphiêu den hgn Ira (***,) 
Vaydàihan (**) 

Tráiphiêu (***) 

4.713.605.804.859 2.669.248.984.496 

248.899.553.448 349.314.821.180 
250.000.000.000 250.000.000.000 

1.188.552.020.459 1.325.874.163.316 
3.026.154.230.952 744.060.000.000 

(**) Chi tit vay dài han nhi.r sau: 

Các khoãn vay dài han t& ngãn hang vào ngày kt thüc kS'  báo cáo chu Iäi sut VND ti.rang trng 1ir 6.15% 
den 8,50%. Chi ti4t the hin nhLr sau: 

Ngày de'n 
Khoán t In ding so So cudi 19) (VND) hqn 

Ngan hang TNHH M31 Thành Viên HSBC ( ViI Nam,) 
VNMI4O4O8CM (VND) 44.367.267.732 Ngày 26 (hang 

8 nãm 2019 

VNM 170276CM (VND) 388.928.571.427 Ngày 24 tháng 
7 näm 2024 

Ngân hông TI::rong Mgi cO P/:n Ngogi Tliwo'ng Vt Nam 

HDTDO2ICI6 Ngày 02 
(VND) tháng 02 nAm 

734.245.734.748 2028 

Mo là Iài san tIM chOp 

Tài san ti 
dja chi s 9 Doàn Van Ba, Phuäng 12, 

Qun 4, Thành ph H ChI Minh 

Tài san tai 
dja chi s6 9 Doàn Van B, Phu&ng 12, 

Qun 4, Thành phô i-i8 Chi Minh 

Tài san tal 
da chi so II Doàn Vn Ba. Phuäng 
12, Qun 4. ThAnh phô H6 Chi Minh 

Ngân hang Thwong Ma! cO Phn QuOc Iê ViiI Nam 

100.HDTD.625. 16.VIB 
(VND) 

Ngày 30 (hang 
9 näm 2021 

222.220.000.000 

Khoãn phài thu tü cho thué các tOa nhà 
và cô t(rc tir Cong ty CO phn B.O.O 

Nuâc ThO DCrc theo Giy chrng nhn 
cô ddOng sE 004/CD-TDW 

NgOn hang TNHIJ MTVShinhan k7t Nam 

47.690.000.000 
SHBVN/BC/HDTD/R 5 nüm 2026 
EE/20 1805(VND) 

TONG CQNG 

Trong do: 

Vay dài hqn dOn han Ira: 248.899.553.448  

Th chap bang tái san hinh thành trong 
tuang lai thuc quyn so htu cüa Cty 

CP Ca Den Lanh ti dja chi 364 Cing 
HOa. P13. Tan Binh. TP.HCM 

Ngày 08 
tháng 

1.437.451.573.907 
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CONG TY CO PHAN CO DIN LANH B09-DNIHN 

THUYET MINH BAO CÁO TAt CHINH HQP NHAT' (tiép theo) 
Ngày 30 tháng 06 näm 2019 

(* 
) Trai phieu 

Vào ngày 28 tháng 9 näm 2017 và ngày 18 tháng 10 nãm 2017, COng ty dâ phát hành 1.000 trái phiu vâi 

tong giã trj 1 .000 t' VND (mnh giá I t' dng/ trái phiu), s6 trái phiu nay thrçc rnua bOi Ngân hang 
Thtrang mi Co phAn Ngoi thirang Vit Nam - Chi nhánh H Chf Minh ("VCB") và Cong ty Lien doanh 

Quãn 1y qu9 du ttr chüng khoán Vietcombank ("VCBF'). 

Các trái phiu nay dtrçic hoàn trá sau näm (5) nãm kê t ngày phát hành. 

Cong ty cam kt rnua I?i  s Ii.rqng trái phiu truâc hn k tir ngày phát hành theo k ho?ch nhtx sau: 

250 trái phiu dà phát hành vào ngày trôn hal mtrai bôn (24) tháng kê tr ngày phãt hành; 

250 trái phiu dà phát hành vào ngày trOn ba mui sáu (36) tháng kê ti ngày phát hành; 

250 trái phiu dä phát hành vào ngày trOn bn muai tam (48) thang k tr ngày phát hành; và 

250 trái phiu dã phát hành vào ngAy trOn sáu muo1 (60) tháng k tr ngày phát hành. 

lông s6 tin thu tcr dci phát hành nay dixçc scr ding d (I) Du Ur các dir an cCia Cong ty; (2) tang quy mô 
vn hoat dng cCia Cong ty. Ti ngày 30 tháng 06 nãm 2019, trái phiu nay discrc sâ hOu bOi VCB và VCBF. 

Các trái phiéu nay dirqc dam bão bang 74.896.260 c6 phiu Cong ty C6 phAn Nhit din Phâ L?i  thuOc sâ 

hOn cCa COng ty (Thuyt minh s 12.3). 

2/ Vào ngày 28 tháng 01 näm 2019 COng ty dâ phát hành 2.318 trái phiu Co k5' h?n  10 nain (REE-

B0ND2029) vâi tng giá tr 2.3 18 t VND (mnh giá I t d.ng/ trái phiu). Dày là Trái phiu khong 
chuyn dOi, khOng kêm chUiig quyn và duçc báo lãnh thanh toán bài Credit Guarantee and Investment 

Facility (CGIF) — Mt qu5 tin thác cUa Ngãn hang phát triên Châu A ('"CGIF"). 

T6ng s6 tin thu dticc tr dçit phát hành nay dO scr dung cho vic phát triOn dir an và các hoat dng mua bàn, 
chuyOn nhucing v6n. 

Các trái phiu nay dtrc dam bão bang 38.365.168 cô phiOu Cong ty CP lhüy Din lhác Ba và 32.000.000
*4 

c6 phiu Cong ty CP Thüy Din Song Ba H?. 
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CONG TY C6 PHAN C DIN LANH 809-DN/HN 

THUYT MINH BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT (t1ép theo) 
Ngay 30 thang 06 nàm 2019 

17.VONCHUS%HUU 

Tlnh hInh tang giãm ngun vn chü s?r hüu 

Tháng dir vn 
Vdn gOp

cO phOn 

Nm tru*c 

Co philu 
ngán qu9 

Chênh 1ch 
giá hôi doái 

Qu5 dáu it 
phOt trien 

DVI. VND 
Lçri nhuán sau 

thud cinta phOn phói 

So d&u näm 3.100.588.410.000 1.050.489.310.786 (83.026.660) 1.099.529.635 239.845.570.570 3.642395.860.711 

Lqi nhun tang trong k 1.783.971.852.557 

Tang, giãm khác 161.579.305 

Chênh lch t' giá h& doái (1.099.529.635) 

Chi trã c6 tCc (496.081.481.600) 

Phân ph61 qu 232.381.591 (2.678.424.962) 

S6 cui kS' 3.100.588.410.000 1.050.489.310.786 (83.026.660) 240.077.952.161 4.927.769.386.011 

Näm nay 
So du näm 3.100.588.410.000 1.050.489.310.786 (83.026.660) - 240.077.952.161 4.927.769.386.011 

Lqi nhun tAngtrongk 786.379.355.634 

Tang ( giàm  ) khác (174.002.652) 

Chitrãctirc (*) (558.091.666.800) 

Phân ph6i qu 193.722.130 (2.639.775.951) 

S cui k3' 3.IO0.588.410.000 1.050.489.310.786 (83.026.660) 240.271.674.291 5.153.243.296.242 

(*) Theo Nghi quy& cüa Di hi d6ng C6 dông s6 02/20 19/DHCD-NQ ngày 29 tháng 3 nãm 2019, c tCrc 2018 bang tin là 18% trén rnnh giá cüa c6 phiu ph6 thông, 
vâi t6ng s6 tin chi in là 558.091.666.800 VND vào ngày 05 tháng 4 nam 2019 cho tht ca các cô dông cO ton trong danh sách so h0u cô phn t0i ngOy däng k cu& cüng 
27/02/2019. 
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CONG TY cO PHAN CO DIeN  LNH B09-DN/HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHfNH HOP NI-JAT (tip theo) 
Quy 11 ngày 30 tháng 06 nàm 2019 

18. DOANH THU 
18.1 Doanh thu ban hang và cung cp d!ch  vu 

DVI': VND 

Qu IInãm 2019 Qu IlnOm 2018 

Tong doanh thu 
Trong do: 

Doanh thu ca diçn lanh 

Doanh thu bi dng sOn 

Doanh thu hq tdng din, nzthc 

Các khoãn giãm trà doanh thu 
Chkt k/niu thrrcrng mgi 

Doanh thu thun  

1.259.492.400.305 

797.301.894.628 
230.198.548.561 
231.991.957.116 

(844.755.140) 
(844.755.140) 

1.258.647.645.165  

1.223.159.054.874 

878.268.493.740 
166.008.549.819 
178.882.011.315 
(1.441.937.591) 
(1.441.937.591) 

1.221.717.117.283 

18.2 Doanh thu hot dng tài chinh 
D 'T VND 

Quj II nOm 2019 QzijII nOm 2018 

LAi tin gri 
C1  tüc lai nhuân thrçic chia 
Ui t1r bàn, thanh l' các khoãn dãu tis 
Lãi chênh Ich t' giá h6i doái 
K hác 
TONG CONG  

59.120.345.067 33.818.881.336 
5.756.569.957 23.403.025.800 

39.484.252 113.733.399.075 
188.629.360 203.551.403 
46.502.282 89.062.234 

65.151.530.918 171.247.919.848 

19. CHI PHI TAI CHINH 

Chi phi Ii vay 
L chênh Ich t giá 
L do ban các khoãn du tir 
Dir phông (hoàn nhp) giãm giá du Ut 

Chi phi tài chinh khác 
TONG CQNG 

DVI': VND 

QujIInam 2019 QujJInarn 2018 

102.807.608.185 59.242.868.595 
177.007.820 732.321.594 
35.250.430 121.023 

(72.590.388.660) (53.102.921.843) 
2.452.094.429 872.283.095 

32.881.572.204 7.744.672.464 

.4 
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CONG TY CO PHAN CO DIN LANH B09-DNIHN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT (tiép thco) 
Qu II ngày 30 tháng 06 nãm 2019 

20. THU NHAPVACHI PH! KHAC 

Qu IInãm 2019 

DVT VND 

Quj llnãrn 2018 

Thu nhp khác 4.150.133.620 6.514.738.483 
Thu thanh I tài san - 200.000.000 
Thu nhp khác 4.150.133.620 6.314.738.483 
Chi phi khác 2.344.344.486 701.561.413 
Chi phi khác 2.344.344.486 701.561.413 

21. THUE THU NHiiP DOANH NGHIP 
Nhóm Cong ty, ngoi trlr Trans Orient Pte Ltd vã Eastrade International Ltd (Trans Orient Pte Ltd 
thrcic thành 1p  tai Singapore và Eastrade International Ltd ti ban dão BVI), có nghTa vj np thuê 
Thu nhp Doanh nghip vâi thuê sut bang 20% lçii nhun thu duc ti tat cá các hot dng kinh 
doanh, trir thu nhp cO t(rc dLrcic min thuê. 

21.1 Chi phI thus TNDN 
DVT VND 

Qu II nãrn 2019 Qu II nãin 2018 

Chi phi thus TNDN hin hành 61.898.552.650 67.128.672.835 
Chi phi thu TNDN hoan Iai 546.761.988 375.199.882 

TONG cQNG 62.445.314.638 67.503.872.717 

21.2 Thus TNDN hin hành 

Thud TNDN hin hành phãi trã thrçic xác djnh dip trén thu nhp chju thu ciia ks'  hin ti. Thu nhp 
chlu thu khác vâi thu nhâp dtrçc báo cáo trong báo cáo kêt qua san xuât kinh doanh vi thu nhâp 
chju thuê không bao gOm các khoán mic thu nhp chju thuê hay chi phi dtrcc khãu trir cho rniicdich 
tInh thué trong các näm khác và cüng không bao gôm các khoàn mi.Jc không phái chju thuê hay 
khong dtrçic khâu tr& cho muc  dich tinh thuê. Thuê TNDN hin hành phãi trá cCia Nhóm COng ty 
dLrcic tinh theo thué suAt da ban hãnh den ngày kêt thüc kS'  kê toán. 

22. NGHIP VJ VOl CAC BEN LIEN QUAN 

Các nghip vii vâi các cong ty co lien quan bao g6m tht ca các nghip vi thrc thi,rc hin vài cac 
cOng ty ma Nhóm Cong ty có mOi lien két thông qua quan h dâu tl.r, nhn dâu tLr hoc thông qua 
mt nhà dâu ur chung và do do se là thành viên cUa cOng mt NhOm cong ty. 
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CONG TY CO PHAN CO DIN L1NH B09-DNIHN 

THIJYET MINH BAO CÁO TAt CHiNH HOP NHAT (tip theo) 
Qu II ngày 30 tháng 06 nAm 2019 

Các nghip vu chO yu vâi các ben lien quan trong kS'  nhtr sau: 

Các ben lien quasi Mdi quan h Nçii dung nghip vy 

VND 

sd tin 

Cong Ty CP Nirâc Sach  SOng Dà Cong ty lien kt Thu nhp c tác 13.480.000.000 

Cong Ty CP Nhit Din Phá Lai COng ty lien kt Thu nhp Co tirc 92.875.512.000 

COng Ty CP BOO Nuâc ThO Dt'rc Cong ty lien kt Thu nhp c6 ttrc 18.779.248.000 

COng Ty CP ThOy Din Thác Ma Cong ty lien kt Thu nhp cô trc 44.765.610.000 

Cong Ty CP Thüy Din Blnh Din COng ty lien kt Thu nhp c6 tirc 3.947.960.000 

Cong Ty CP Ntiâc ThO fXrc Cong ty liOn kt Thu nhp c tcrc 3.566.984.000 

COng Ty CP Nhit Din Ninh BInh COng ty liOn kt Thu nhp cô tCrc 2.652.580.000 

Cong Ty CP Cp Nisâc Gia Djnh Cong ty liOn kt Thu nhp c6  tàc 1.904.688.000 

Cong Ty CP Cp NtrOc Nhà Be COng ty liOn kt Thu nhp CO trc 1.745.680.000 

COng ly CP NtrOc Sach  Sal GOn Cong ty liOn kt Thu nhp cO tüc 6.000.000.000 

Cong Ty CP Thüy Din SOng Ba Ha COng ty liOn két Thu nhp c tirc 16.000.000.000 

COng ty Co phn Ca Din Doàn Nht Cong ty liOn kt Tang v6n 3.500.000.000 
Thu nhp cO tirc 16.350.180.000 

Vão ngày 30 tháng 06 näm 2019, các khoãn phài thu và phài trã các bOn liOn quan duçrc the hin nhtr 
sau: 

Phãi thu khách hang: 

VND 

Các ben lien quan Mdi quan h Ni dung nghip v sd iin 

COng ty Co phn Ca Din Doàn Nht COng ty liOn kt Doanh thu ban hang 156.933.200 
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CONG TY cO PHAN CO DIN LNH B09-DN/HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP  NHAT (tip theo) 
Qu' 11 ngày 30 tháng 06 nAm 2019 

23. BAO CÁO BO PHiN 

Nhm phc vi cong tác quãn Is', Nhóm Cong ty duvc tO chirc theo các don vi kinh doanh da trén 
các san phám và djch vi vá bao gôrn ba b phn báo cáo theo hoat dng nht.r sati: 
Cci din Ianh 
Bãtdngsán 
Ha tang din. rn.râc 

Kt qua hoat dng kinh doanh cOa các bt phn thrçic quãn 19 riêng bit nhm phc vii cho vic ra 

quyêt dlnh,  phãn bô nguOn hrc v dánh giá thành tIch. Thành tIch cüa các bO phn dic dánh giá dira 
trén két qua Iãi I ma tren mt sO khIa canh,  nhtr duqc trInh bay trong bang dual day, ducdo Itrmg 
khác vâi kt qua hoat dng kinh doanh trong báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh hçp nhãt. 
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CONG TY cO PHAN CO DIN LiNH B09-DNIHN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT (tip theo) 
Qu 11 ngày 30 tháng 06 nam 2019 

23. BAO CÁO BQ PHAN (tip theo) 

Ket qua b phin Quj II nám 2019 kt thñc ngày 30 tháng 06 näm 2019 nhu sau: 

Cc' din lanh 

Doanh thu 

Bdt d5ng san Ha idng ã'ién, nzràc 

D VT: VND 

HQp nhôt 

Tng doanh thu càa b phn 901.439.646.214 254.917.800.438 231.991.957.116 1.388349.403.768 
Doanh thu gia các b phn (104.982.506.726) (24.719.251.877) (129.701.758.603) 
TONG CONG 796.457.139.488 230.198.548.561 231.991.957.116 1.258.647.645.165 
Két quth b$ phin 

Lqinhunsauthucüa b phãn 65.158.919.403 106.033.501.873 304.840.694.738 476.033.116.014 

Lqi nhun sau thus không phãn b (17.724.029.158) 

Tng Içi nhun sau thué 458.309.086.857 
Trong do: 
COng zy mq 
Lçi nhu4n  sau ihue cña bô phn 65.156.579.047 106.241.503.954 280.627.822.253 452.025.905.254 

Lqi nhun sau thus khongphán bd (17.724.029.158) 
434.301.876.097 

Lqi Ich cô dóng không kiêm soát 2.340.356 (208.002.081) 24.212.872.485 24.007.210.760 

Tài san b5 ph#in va nq b5 ph4n  tzi ngay 30 thang 06 nãm 2019 nhu sau: 

Cc' din lqnh Bat dc$ng  san HQ thng din, nithc 

DVT:VND 

Hc,p nhcit 

Tài san cüa bi phân 2.649.625.161.691 2.978.020.957.213 7.736.221.213.063 13.363.867.331.967 

îàî san không phân b6 4.429.403.175.431 

TONG TAI SAN 17.793.270.507.399 

Nc cüa b phn 2.079.922.161.043 1.323.456.613.937 1.008.330.024.361 4.411.708.799.341 

N không phãn bô 3.2 17.622.526.808 

TONG NQ 7.629.331.326.149 
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CONG TY CO PHAN CO DIN LANH B09-DNIHN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CI-ÜNH I-IQP NHAT (tip theo) 
Quy II ngày 30 tháng 06 nAm 2019 

23. BAO CÁO BQ PHAN (tiép theo) 

Ket qua bi ph4n  QujII nãm 2018 kit thác ngày 30 thang 06 nãm 2018 nhu sau: 

Cc' diên lgnh 

Doanh thu 

Btlt d(5ng san Hg tang din, nu* 

DVT: VND 

Hc,p nhdt 

Tong doanh thu cüa b phn 937.938.175.572 187.692.521.471 178.882.011.315 1.304.512.708.358 
Doanh thu givacác b phn (61.111.619.423) (21.683.971.652) (82.795.591.075) 

TONG CQNG 876.826.556.149 166.008.549.819 178.882.011.315 1.221.717.117.283 
Kit qua b phn 
Lqi nhun sau thus cUa b phn 47.535.609.693 151.846.711.754 370.5 15.940.201 569.898.261.649 
Lqi nhun sau thu không phân b 2.495.360.789 
Tang Iqi nhun sau thus 572.393.622.438 
Trong do: 
COng ty mq 
Lcii nhun sau thul cüa b5 phan 47.533.763.464 150.157.361.673 357.796.294.117 555.487.419.255 
Lqi nhun sau thuê khongphán bO 2.495.360.789 

557.982.780.044 
LØ ic/i cd dOng không kilm soát 1.846.229 1 .689.350.081 12.719.646.084 14.410.842.394 

liii SOn bó phán và na b(i p/ian tgi ngày 30 tháng 06 ndm 2018 n/itt sau 

Cc' din lgnh BOt dc5ng  san Hg tcng din, nzthc 

D VT: VND 

HQp nhch 

Tai sari cOa b phn 2.415.550.196.250 3.195.586.359.260 7.142.687.962.721 12.753.824.518.23 1 
Tài san khöng phân b6 1.689.732.215.876 
TONG TAI SAN 14.443.556.734.108 

Nçi cOa b ph.n 2.035.585.262.562 1.271.138.294.208 1.153.604.363.877 4.460.327.920.647 
Nqkhôngphãn b6 912.136.261.297 

TONG N 5.372.464.181.944 
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CONG TY CO PHAN CO DI1N LNH B09-DNIHN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT (tiêp theo) 
Qu II ngãy 30 tháng 06 nãm 2019 

24. CAC SO LIEU TUONG UG 

Mt vài s6 1iu trang frng trong cãc báo cáo tài chmnh cUa kS'  truOc dâ drcc phán loi Iai  cho phü h9p 
vâi hinh thCrc trInh bay cüa các báo cáo tái chInh k' nay. 

25. PHE DUYET PHAT HANH BAO CÁO TAI CH!NH HQP NHAT 

Các báo cáo tài chmnh hqp nht vao ngày 30 tháng 06 nãm 2019 và Qu' 11 nam 2019 kt thác cüng 
ngày dã &rc Ban Tong Giám Dôc COng ty phé duyt dé phát hành vào ngày 29 tháng 07 näm 2019. 

- 

/  CCUGTY  \' 
CÔPU14,.-; 
DII 

• Mai Thanh 
am dôc 

Phrn Thj Uyên Phirong H Iran Diu Lynh 
Ngithi Ip Kê toãn truàng 

Ngày 29 tháng 07 nãm 2019 
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