CONG TV CO PHAN TONG CONG TV TIN NGHIA

BAO CÁO TAt CHiNH HQ'P NHAT
CHO NAM TAI CHiNH KET THCJC NGAY 31 THANG 12 NAM 2018
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Cong ty kim toán

COng ty TNHH PwC (Viêt Nam)

CONG TY CO PHAN TONG CONG TY TIN NGHiA
TRACH NHIEM CCJA BAN TONG GIAM €0c eOi vat BAO CÁO TAI CHINH HO? NHAT
Ban Tóng Giám dóc ccia Cong ty c6 phn T6ng COng ty Tin Nghia ("T6ng Cong ty") ch,u trách
nhim 1p báo cáo tái chInh hp'p nhM cüa T6ng Cong ty và các Cong ty con (gQi chung là "Tp
doàn") th4 hin trung thi,i'c và hQ'p l tlnh hlnh tài chInh hQ'p nhttai ngày 31 tháng 12 nàm 2018,
và kt qua hot dông kinh doanh hQ'p nhât và tlnh hlnh Iu'u chuyn tiên t hp nhât cüa nàm tài
chinh k4t thUc cüng ngày neu trên. Trong viêc lap báo cáo tài chInh hQ'p nhM nay, Ban Tng
Giám d6c du'o'c yêu cu phái:
chQn lu'a các chInh sách k toán phü ho'p và áp dung môt cách nht quán;
thu'c hin các xét doán và u'O'c tInh môt cách hçp l' Va than trQng; Va
lap báo cáo tài chinh ho'p nht trên co' sO' Tap doàn hoat dông lien tuc trü' khi già dinh Tap
doàn hoat dông lien tyc là khOng phü hç'p.

•
•
•

Ban T&ig Giám dóc cüa Tóng Cong ty chlu trách nhim báo dam rng cac s6 sách k4 toán thng
dn dã dc thiét 1p và duy tn d4 th4 hin tinh hlnh tài chinh hç'p nhât cüa Tp doàn vo'i d
chInh xac hçp l' tai mci thO'i diem va dê lam co' sO' lap báo cáo tài chInh ho'p nhât tuân thu theo
ch d k toán du''c trmnh bay 0' Thuy&t minh sO 2 cüa báo cáo tài chInh h'p nhât. Ban TOng
Giám dOc cüa Tong Cong ty cüng chlu trách nhim dOi vO'i viac bão vô cac tài san cüa Tap doan
và thu'c hin các bin pháp ho'p l' dO ngàn ngü'a vá phát hin các gian lan và các sai sOt khác.
PHE CHUAN BAO CÁO TAt CHiNH HO? NHAT
Theo day, chüng tôi phé chuOn báo cáo tài chmnh hp'p nhOt dmnh kern tCi' trang 5 den trang 79.
Báo cáo tài chInh h'p nhOt nay phán ánh trung thy'c Va h'p l tlnh hjnh tài chinh h'p nhOt cüa
Tap doàn ti ngày3l tháng 12 närn 2018, cüng nhu' kOt qua ho?t dông kinh doanh hp'p nhOt và
tInh hmnh lu'u chuyên tiOn té ho'p nhât cho nàm tài chinh kêt thüc cUng ngày nêu trên phü ho'p vol
các ChuOn mu'c Kê toán Viêt Nam, ChO d KO toán Doanh nghiôp Viêt Nam và các quy dinh
pháp Iy_coJi quan dOn viêc lap va trinh bay báo cáo tài chinh ho'p nhOt.
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Quách Van DU'c
TOng Giám dôc
Tinh SOng Nai, nu'O'c CHXHCN Vit Nam
Ngày 9 thang 4 nàm 2019
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Chüng tOi dâ ki4m toán báo cáo tài chinh ho nht kern theo cüa Cong ty C6 phn Tong Cong
ty Tin Nghia ('TOng COng ty") va các cOng ty con (gpi chung là "Tp doan") uvc 1p ngày 31
tháng 12 nàm 2018, và du''c Ban TOng Giám dOc cüa Tong Cong ty phê duyt ngày 9 tháng 4
nâm 2019. Báo cáo tài chinh hç'p nht nay bao gOrn bang can dOl k toán hçp nht tai n9ày 31
tháng 12 nàm 2018, báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh ho'p nht Va baa cáo Iu'u chuyên tiên
t hcp nht cho nàrn tài chlnh kt thüc cUng ngày nêu trén, Va thuyêt minh báo cáo tài chinh ho'p
nht bao gOrn các chinh sách kO toán chü yeu tü' trang 12 den trang 79.
Trách nhiêm cüa Ban TOng Giám dôc
Ban TOng Giám dOc cüa TOng Cong ty chiu trách nhirn v viec lap Va trinh bay trung thy'c và
ho'p l' báo cáo tài chinh ho'p nht cüa Tap doàn theo các Chuân my'c K4 toán Vit Narn, Ché
cT KO toán Doanh nghiêp Vit Narn và các quy djnh pháp l' cô lien quan dOn vic 1p Va trInh
bay báo cáo tài chinh hcvp nhOt và chiu trách nhiern v kiOrn soát n bô ma Ban TOn Giám dOc
xac dlnh là can thiêt dO darn bào cho vic lap và trinh bay báo cáo tài chinh hcp nhat khong cO
sal sot trcng yOu do gian ln hoc nhrn ln.
Trách nhim cüa KiOm toán vien
Trách nhirn cüa chüng tôi là du'a ra ' kiOn v báo cáo tài chinh hQ'p nhOt nay diva trén kOt qua
cuc kiOm toán. ChUng tOi dà tiOn hành kiOm toán theo các ChuOn rnu'c KiOm toán Viêt Narn.
Các chuOn myc nay yêu cau chüng tOi tuân thi chuOn mi'c và các quy djnh v dao dü'c nghê
nghip va lap kO hoach và thçvc hiên cuôc kiêm toán dO dat du'Q'c sly dam bao hcvp l' ye vièc liau
báo cáo tài chInh hç'p nhOt ccia Tp doan cô con sal sot trçng yOu hay không.
Cong vic kiOm toán bao gem thçvc hin các thu tc nhem thu thp các beng chü'ng kiOm toán
ye các so lieu va thuyOt minh trén baa cáo tài chinh hç'p nhât. Các thci tyc k14rn toán du'ç'c ly'a
chQn diva trén xét cToán cüa kiOrn toán viên, bao gOrn dánh giá ni1 ro có sal sOt trçng yOu trong
báo cáo tài chinh hQ'p nhOt do gian Ian hoc nhâm lan. Khi thy'c hin dánh giá các rüi ro nay,
kiOm toán viên dã xern xét kiêrn soát nôi bô cua Tap doàn lien quan den vic 1p Va trmnh bay
báo cáo tài chInh hQ'p nhOt trung thy'c va h'p l nhm thiêt kO các thii tçic kiêrn toán phü hQ'p vO'i
tmnh hlnh thy'c tO, tuy nhiên khOng nhrn rnçic dIch diva ra ' kiên ye hiu qua cüa kiOrn soát ni
bô cüa Tap doàn. COng viec kiOm toán cOng bao góm viec dánh giá tinh thich hQ'p cüa các chinh
sách kO toán du'o'c áp dung và tinh ho'p l' cüa các ivO'c tInh kO toán cüa Ban TOng Giám dOc
cOng nhu' dánh giá viêc trinh bay tOng thO báo cáo tài chlnh hQ'p nhOt.
Chüng tOi tin tt.v&ng rng các beng chü'ng kiOrn toán ma chUng tOi dã thu thâp du'o'c là dey dü Va
thich hQ'p lam co' s& cho ' kiOn kiOm toán cüa chüng tOi.
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Cong ty TNHH PwC (Vit Nam)
Lu 8, Saigon Tower, 29 LO Dua2n, Qun 1, TP. Ho Chi Minh, Vit Nam
DT: +84 (28)38230796, wwv'.pwc.com/vn
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Y kièn cüa Kièm toãn viên
Theo ' kin cüa chUng tôi, báo cáo tài chInh hQ'p nht câ phàn ánh trung thy'c Va hçp Ii', trên
các khIa c?nh trpng y4u, tInh hmnh tài chInh hQ'p nht cüa Tap doàn t?i ngày 31 tháng 12 nâm
2018, cüng nhu' kOt qua ho?t ng kinh doanh hp'p nht vâ tmnh hinh Iu'u chuyOn tin t hQ'p nht
cho nâm tài chInh kêt thüc cüng ngay neu trên phü hop vO'i các Chun mçvc Kê toán Viêt Nam,
ChO do Kê toán Doanh nghip Viêt Nam và cac quy dinh pháp I có lien quan dn viêc lap vá
trjnh bay baa cáo tài chmnh hop nht.

Van dê khãc
Báo cáo tài chmnh hcp nht cüa Tap doan cho nàm tái chmnh kt thUc ngày 31 tháng 12 nâm 2017
dâ du'cc kiOm toán b&i mt cOng ty ki4m toán khác ma baa cáo ki4m toán dôc lap cOa ho phát
hành ngày 5 tháng 4 nãm 2018, du'a ra ' kiOn chp nhn toàn phn. Tuy nhiOn, Ban TOng Giám
dOc dã quyêt nh trInh bay l?i báo cáo tài chmnh hop nht cho nãm tái chmnh kM thUc ngày 31
tháng 12 nâm 2017 nhu' trmnh bay 6' ThuyOt minh 46.

Thay mat và dai diên cho Cong ty TNHH PwC (Vit Nam)

Mai VIM Hung Trân
SO Giây CN DKHN kiêm toán:
0048-20 1 8-006-1
Chü k' duo'c üy quyn

Lé Quang Dao
SO Giy CN SKHN kim toán:
2845-20 1 9-006-1

SO hiu báo cáo kim toán: HCM8306
Thành phO Ho Chi Minh, ngày 9 tháng 4 nàm 2019
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CONG TY CO PHAN TONG CONG TY TIN NGHIA

BANG CAN

Mâu so B 01 — DN/DN

Ot KE lOAN HQ'P NHAT

Thuyet
minh

Ma
so

TAISAN

100

TAI SAN NGAN HN

110
111
112

Tiên và các khoàn tu'o'ng du'o'ng tiên
Tiên
Càc khoàn tu'ng dung tiên

120
121
123

Các khoãn dâu tu'tài chinh ngan han
4(a)
ChCi'ng khoân kinh doanh
4(b)
Du t nm giu dn ngày dáo han

130 Câc khoàn phài thu ngãn han
Phài thu ngän hn ca khách hang
131
Tr tru'àc cho ngu'ô bàn ngn hn
132
Phàithu ye cho vay ngàn han
135
Phi thu ngn hn khác
136
Dg phông phâi thu ngàn han khó dOi
137
Tài sn thiêu chô' xü' l'
139
140
141
149

Hang t6n kho
Hang ton kho
D phOng giám già hang tOn kho

150
1 51
152
1 53

Tài san ngàn hn khác
Chi phi trá tru'ác ngn hn
Thuê GTGT duc khàu trü
Thuê và các khoan khác phái thu
Nhà nu'c

3

5
6
7(a)
8(a)
9

10

Ti ngày 31 tháng 12 nãm
2017
2018
VND
VND
(Trinh bay Ii —
Thuyêt minh 46)
2.446.635.896.888

2.648.578.249.080

577.412.093.818
271.593.927.366
305.818.166.452

686.805.450.514
182.676.204.295
504.129.246.219

227.534.214.331
6.616.661.800
220.91 7.552.531

243.190.982.832
6.616.661.800
236.574.321 .032

701.223.481.202
622.828.000.774
59.996.877.716
13.570.000.000
101.299.566.314
(96.808.631.763)
337.668.161

641.466.652.651
455.496.303.113
87.936.079.793
13.680.000.000
107.634.887.608
(23.596.934.243)
316.316.380

871.012.947.216

1.038.113.970.446

899.711.748.399 1 .070.632.294.822
(32.51 8.324.376)
(28.698.801.183)

11(a)

69.453.160.321
12.362.168.902
48.703.741.109

39.001.192.637
9.551.838.592
21.896.267.669

17(a)

8.387.250.310

7.553.086.376

Càc thuyt minh ti trang 12 dn trang 79 là mct phn cu thành bào cáo tat chinh hcp nhãt nay.
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CONG TY CO PHAN TONG CONG TY TIN NGHIA
Mâu so B 01 — DN/HN
BANG CAN DOI KE TOAN HO'P NHAT
(tiep theo)

Ma
so

TAISAN

200

TAI SAN DAI HN

210
215
216
219

Các khoàn phài thu dâi hn
Phái thu ye cho vay dài han
Fhái thu dài han khác
Du' phông phâi thu dài h?n khó dOi

220
221
222
223

TàisàncOdinh
Tài san cô dinh hCi'u hinh
Nguyen giá
Cia tr khãu hao Dy kê

227
228
229

Tài san c dnh vô hinh
Nguyen giâ
Cia tn khàu hao Dy ké

230 Bat dng san dâu tu'
Nguyen giá
231
Cia trj khãu hao lOy k
232
240
241
242

260 Tài san dài han khác
Chi phi trà tru'O'c dài hn
261
Li the thu'o'ng mai
269

Ti ngày 31 tháng 12 nãm
2017
2018
VND
VND
(Trmnh bay Iai —
Thuyêt minh 46)
7.961.709.287.025

7(b)
8(b)

12(a)

12(b)

13

Tài san dO' dang dài han
Chi phi sen xuàt, kinh doanh d& dang
14(a)
dài han
14(b)
Chi phi xây dcrng co' ben d& dang

250 Dâu tu' tài chinh dài hn
Du tu' vào cong ty lien kt
252
Dàu tu gop von vâo do'n v! khác
253
Dii' phOng dàu tu' tài chinh dài han
254

270

Thuyêt
minh

4(c)
4(d)
4(d)

11(b)

TONG TAI SAN

186.051.883.592
58.571.812.800
127.480.070.792

6.958.524.156.374
3.782.174.825
1.534.665.925
2.39091 5.650
(143.406.750)
554.780.255.769

530.1 70.263.028
458.850.595.149
998.848.940.507
(539.998.345.358)

477.291.523.026
978.605.376.566
(501.31 3.853.540)

71.319.667.879
80.727.757.412
(9.408.089.533)

77.488.732.743
86.031 .423.082
(8.542.690.339)

855.470.283.200
1.169.858.895.854
1 .753.177.286.543 1 .363.358.099.838
(583.31 8.390.689) (507.887.816.638)
5.077.31 9.588.526

4.885.252.885.824

2.481.636.807.219
2.595.682.781.307

2.334.191.691.507
2.551.061.194.317

407.616.269.358
277398.01 3.677
131.614.894.072
(1 .396.638.391)

304.587.205.754
180.025.973.548
125.944.894.072
(1 .383.661 .866)

590.692.386.667
589.553.657.815
1.138.728.852

354.651 .351.002
352.373.893.296
2.277.457.706

10.408.345.183.913

9.607.102.405.454

Các thuyM minh tD' trang 12 dn trang 79 là môt phn cãu thành báo cáo tài chinh hp nhàt nay.
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Mu so B 01 — DN/HN
BANG CAN DOI KE lOAN HQ'P NHAT
(tiep theo)

Thuyèt
minh

Tai ngày 31 tháng 12 nàm
2017
2018
VND
VND
(Trinh bay Ii —
Thuyêt minh 46)

Ma
so

NGUON VON

300

NO'PHAITRA

7.264.357.432.922

6.946.352.937.626

310
311
312
313

No' ngàn han
15
Phi trâ ngu'&i ban ngn hn
16(a)
Ngu'ô mua trà tiên tru'&c ngn h?n
Thuê và càc khoan phai nOp
17(b)
ngân sách Nhà nuc
Phi tra ngu'i ao dOng
18
Chi phi phài tra ngàn hn
Doanh thu chu'a thi'c hin ngân han 19(a)
20(a)
Phài trâ ngân han khác
21
Vay ngn han
23
Qu9 khen thu'&ng, phUc Ioi

2.588.079.384.909
348.127.159.651
83.742.512.559

3.293.763.075.402
277.618.846.594
551.136.065.712

67.978.444.367
37.013.489.525
666.593.080.812
97 .979.750. 03 1
154.728.341.508
1.106.804.122.440
25.112.484.016

65.268.346.341
40.698.829.383
111.175.324.635
36.601.446.981
62.208.717.257
2.134.068.834.736
14.986.663.763

314
315
318
319
320
322

330 No' dài han
Ngu'ô'i mua trá tiên tru'&c dài h?n
332
Doanh thu chu'a thu'c hiên dài han
336
Phi tra dài han khác
337
Vay dài h?n
338
Thuê thu nhâp hoän li phai tra
341
D phOng phal tra dài hn
342

16(b)
19(b)
20(b)
21
24
25

4.676.278.048.013 3.652.589.862.224
141 .962.746.192
174.731.356.466
2.347.660.253.700
2.825.093.905.970
156.794.521.141
262.461.075.502
925.705.640.820
1 .360.692.41 3.781
72.389.700.371
35.116.704.914
8.077.000.000
18,182,591.380

Càc thuyét minh tti' trang 12 dn trang 79 là mt phn cu thành bão cáo tái chInh hqp nht nay.
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CONG TY CO PHAN TONG CONG TY TIN NGHIA
Mu so B 01 — DN/HN
BANG CAN
(tiêp theo)

n
I
F
I
I
I
I
I
I
I

Oi KE lOAN HQ'P NHAT

Ma
so

NGUON VON (tiêp theo)

400

VONCHUSO'HI.J'U

Vônchüsô'hQ'u
26, 27
Vongápciachüs&hüu
- C6 ph/eu phO thông cO quyên
b/eu quyêt
27
Thng du' vn c phn
412
27
VOn khác cüa ch só' hQ'u
414
27
Chênh Iêch dánh giá Iai tái san
416
27
hi
doái
giá
Chênh
êch
t'
417
27
Qu dâu tu' phát triên
418
27
Qu9 khác thuôc von chi so' hCru
420
Lo nhuân sau thué ("LNST")
421
27
chu'a phàn phi
(LOlOykê)/LNSTchu'aphân
421a
phOi IQy k ci.1a các nãm tru'&c
- LNSTchu'aphânphOi/(IO)
421b
nãm nay
28
Lo ich c6 dOng khOng kim soát
429
410
411
411a

430
431

Nguôn kinh phi và qu9 khác
Nguôn kinh phi

440

TONG NGUON VON

Tang Trn Tn Khai
Ngu'ô 1p

Tai ngày 31 tháng 12 nãm
2017
2018
VND
VND
(TrInh bay Ii —
Thuyêt minh 46)

Thuyêt
minh

3.143.987.750.991

2.660.749.467.828

3.143.908.441.854
2.000000.000.000

2.660.670.158.691
1 .558.000.000.000

2.000.000.000.000 1.558.000.000.000
5.634.952.321
5.634.952.321
63.992.455.484
63.992.455.484
(265.584.961.989) (265.584.961.989)
9.775.213.265
7.520.757.459
26.347.252.626
49.552.895.779
5.128.372.290
545.785.207
25.839.861.017
(119.353.487.075)

78.1 32.734.076
114.290.959.952

145.193.348.092
1.256.406.696.576

(36. 158. 225. 876)
1.179.244.140.618

79.309.137
79.309.137

79.309.137
79.309.137

10.408.345.183.913

9.607.1 02.405.454

NguLhThâfl
oán tru'&ng

Quách Van DO'C
Tong Giám dOc
Ngày 9 thâng 4 nàm 2019

Càc thuyt minh tO' trang 12 dn trang 79 là mt phn cu thành bào cáo tài chirih hQ'p nht nay.
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CONG TY CO PHAN TONG CONG TY TIN NGHIA

I

BAO CÁO KET QUA HOT DQNG KINH DOANH HQ'P NHAT

I

Mâu so B 02 — DN/HN

Thuyêt
minh

Ma
so

I
01

I

02
10

I
I
a

Doanh thu thun ye bàn hang và
cung cap dch vu
Già vOn hang bàn và dlch vy cung

20

Lci nhun gop
dich vu

32

cap

10.073.090.301.199

33

34
35

Doanh thu ho?t dOng tài chinh
Chi phi tài chinh
- Trong do: Chi phi Iäì vay
Phn Iô trong cong ty hen kêt
Chi phi bàn hang
Chi phi quàn l' doanh nghip

36
37

31
32
40

Thu nhàp khác
Chi phi khác
Lcyi nhuãn khác

50

Tong Ii nhun ké toán tru'&c thuO

51
52

Chi phi thuO thu nhap doanh nghiêp
("TNDN") hièn hành
Thu nhâp thuê TNDN hoãn Iai

I

60

Lo'i nhuän sau thuê TNDN

I

61
62

Phân b 2 cho
Li nhun/(Iô) sau thuè TNDN ct1a Cong ty m
Lçvi nhuân sau thuê TNDN cüa cO dOng
khOng kiêm soàt

70
71

Lãi c bàn trOn c6 phiêu
Lãi suy giàm trén cO phiêu

I

(792.403.016)

(9.533.701.994.054)

9.246.651.882.750
(8.754.818.671.611)

ye bàn hang và cung cap

Lo'i nhuân thuãn tu' hoat dong kinh doanh

I

9.247.444.285.766

(4665415.814)

Cãc khoán giám tr& doanh thu

30

I

10 .077.755.7 17. 0 13

Doanh thu bàn hang và cung cap dch vy

11

21
22
23
24
25
26

Nàm tài chInh kêt thüc
ngày 31 thàng 12 näm
2017
2018
VND
VND
(Trinh bay Iai —
Thuyét minh 46)

539.388.307.145

491.833.211.139

132.783.926.972
(158.086.481.340)
(107.748.703.056)
(12.613.915.754)
(168.887.720.166)
(31 8.685.311.475)

53.785.183.737
(138.607.602.492)
(121.480.882.611)
(12.038.81 2.083)
(154.856.888.842)
(21 6.675.694.339)

13.898.805.382

38

40
24, 40

1.104.711.276.635
(753.825.069.920)
350.886.206.715

23.439.397.120
77.132.409.008
(43.858.915.743)
33.273.493.265

364.785.012.097

56.71 2.890.385

(115.862.536.185)
37.272.995.457

(58.064.758.288)
5.61 5.1 65.490

286.195.471.369

4.263.297.587

145.193.348.092

(36.1 58.225.876)

141.002.123.277

40.421.523.463
(329)
(329)

30
30

TONG
CONGTY

I
I
I

Quách Van DU'c
Tong Giám dOc
Ngày 9 tháng 4 nám 2019
tài chinh hop nht nay.
báo
cáo
Các thuyêt minh trtrang 12 dn trang 79 là môt phàn càu thành

Tang Trân Tan Kh
Nguäi Ip

guyen Th ThOy Van
Ké toán truó'ng

9

CONG TV CO PHAN TONG CONG TV TIN NGHIA

Mu so B 03— DN/HN

BAO CÁO LU'U CHUYEN TIEN TE HOP NHAT
(Theo phu'o'ng pháp gián tip)

Thuyet
minh

Ma
so

01
02
03
04
05
06
08
09
10
11
12
13
14
15
17
20

21
22
23
24
25
26
27
30

LU'U CHUYEN TIEN Ti? HOT DQNG
KINH DOANH
Lcyinhu*n kê toán tru'ó'c thuê
Diêuchinh cho các khoàn:
Khâu hao tài san co dinh (TSCe") vá
bat dông san du ti
Các khoàn dy phong
L chênh Ich t' giá hôi doái do dánh giá
lal các khoan muc tién té cO gôc ngoai te
Lãi tU' hoat dong âu tu'
Chi phi al vay
Lo'i nhuân tu' hoat dng kinh doanh
tru'ô'c nhU'ng thay clôi von Iu'u dông
(Tang)/giâm các khoán phâi thu
Tang hang t6n kho
Tang câc khoân phài trà
Tang chi phi trá tru'âc
Giam chU'ng khoân kinh doanh
Tiênlâi vay dâ trâ
Thuê TNDN dâ nop
Tiên chi khác tCr hoat dng kinh doanh
Lu'u chuyên tiên thuãn tu' hoat dong
kinh doanh

Näm tài chInh két thUc
ngay 31 tháng 12 näm
2017
2018
VND
VND
(TrInh bay Ii —
Thuyêt minh 46)

364.785.012.097

56.712.890.385

130.144.097.753
79.367.335.482

105.902.120.811
29.741.231.462

927.226.779
(79.624.815.165)
107.748.703.056

872.453.775
(15.955.254.055)
121.480.882.611

603.347.560.002
(330.645.744.572)
(89.774.569.289)
875.962.655.719
(190.159.212.690)

298.754.324.989
493.232.760.369
(178.343.560.092)
929.883.320.873
(296.471.294.800)
1.296.850.000
(124.635.746.818)
(64.509.293.640)
(26.898.410.986)

(104.349.601.129)
(74.069.245.501)
(13.757.074.972)
676.554.767.568

LU'U CHU YEN TIEN Ti? HOT DQNG
DAU Ti?
Chi d mua sam, xay du'ng TSC vá các
tài san dài han khác
Thu tc thanh I' TSCD
Chi cho vay và giri tiêt kiêm CO ki han
Thu hal cho vay va gü'i tièt kim Co k' han
Chi dãu tu' gop vOn vào n vi khác
Thu hôi du tu' gop von vào do'n vi khác
Thu Iái cho vay vâ Co tU'c duc'c chia
Lu'u chuyên tiên thuân tu' hoat dông dâu tu'

(481.069.640.081)
1.980.106.426
(58.571.812.800)
17.301.434.426
(18.183.179.000)
15.777.223.117
109.005.782.182
(413.760.085.730)

1.032.308.949.895

(716.535.665.400)
(141.441.320.257)
1.963.281.145
(93.456.866.480)
155.953.583.250
27.161.877.732
(766.355.110.010)

Câc thuyt minh tcr trang 12 dn trang 79 là mt phn cu thành baa cáo tài chinh hQ'p nht nay.
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Mâu so B 03 — DN/HN

BAO CÁO LU'U CHUYEN TIEN T HYP NHAT (tiep theo)
(Theo phu'o'ng pháp gián tiêp)

I
1
I
I
r

I
I
I
I

Ma
so

Thuyêt
minh

31
33
34
36
40

LU'U CHUYEN lIEN TU' HOAT DONG
TAI CHINH
Thu tü' phàt hành co phiéu
Thu tU vay ngàn han. dài hn
Chitràngôcvay
Chi trâ côtü'c cho ch s& hO'u
Lu'u chuyên thuân tu' hot dng tài chinh

50

Lu'u chuyên tiên thuän trong nãm

60
61

Tiên Va tu'o'ng du'o'ng tièn dâu nãm
Anh hu'ng cCia thay doi t giá hôi
doái quy dOi ngoai te

3

Den và tu'o'ng du'o'ng tiên cuoi nám

3

70

Näm tài chmnh kêt thUc
ngày 31 tháng 12 näm
2017
2018
VND
VND
(TrInh bay lal —
Thuyêt minh 46)

442.000.000 000
8.422.245.702.535
(9.014.966.186.114)
(221.115.293.714)
(371.835.777.293)

40. 937.302.880
8.383.338.306.900
(8.633.396.182.720)
(129. 858. 838.661)
(338.979.411.601)

(109.041.095.455)

(73.025.571.716)

686.805.450.514

759.797.673.961
33 348.269

(352. 26 1. 24 1)
577.412.093.818

686.805.450.514

Các giao dch trQng yu không sti' dung tin mt du'o trinh bay & Thuyt minh 42.

7

/

Tang Trn Tn Khâi
Ngi 1p

I
I
P
I

gi.yên Thi Thüy Van
K toân tru'&ng

Quách Van Dc
TOng Giâm dOc
Ngày 9 tháng 4 nàm 2019

Các thuyt minh tti' trang 12 dn trang 79 là môt phn cu thành bào cáo tài chnh hp nhât nay.
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CONG TV CO PHAN TONG CONG TY TIN NGHiA
Mu

1

B 09— DN/HN

THUYET MINH BAO CÁO TAt CHiNH Hap NHAT
CHO NAM TAt CHINH KET THUC NGAY 31 THANG 12 NAM 2018

oc elEM HOT DQNG CUA TONG CONG TV
Cong ty C6 phn T6ng Cong ty Tin NghTa ("T6ng Cong ty") là mt cOng ty c6 phn di9'c
thành 1p trén co' so' có phn hOa COng ty TNHH Mt thành viên T6ng Cong ty Tin Nghia,
mt doanh nghip Nhà nu&c du'o'c thành 1p thea Quyt dlnh so 1828/QDUBT ngày 6
tháng 8 nãm 1994 và QuyMdjnh chuyên cl6i Doanh nghip so 431-QDITU ngày l9tháng
10 nàm 2004 cüa Tnh Uy sóng Nai.
T6ng Cong ty du'o'c cp Giy chü'ng nhn dàng k' doanh nghip cO phn ln du sO
3600283394 do So' Kê hoach và Dáu tu Tinh Dng Nai cap ngày 3 tháng 11 nàm 2004
vá Giy chU'ng nhân dãng k' doanh nghip cO phân thay dôi Ian thCi' 19 ngày 1 tháng 8
nàm 2018.
Hoat cng chInh cia TOng Cong ty và các cong ty con (gQi chung là "Tap oàn) là du
tu', kinh doanh ha thng khu cong nghip; thu mua xut khâu và ch bién cà phê va các
loai nông san khác; du tu', kinh doanh linh vu'c xãng dâu, gas và nganh lien quan; du
tu', kinh doanh linh vyc logistics và các linh vy'c khác.
TOng Cong ty du'o'c chp thuân niêm yt cO phiOu tai SO' Giao dich ChU'ng khoán Ha Nôi
vO'i ma giao dch là "TID" thee quyM nh sO 694_QD/SGDHN do SO' Giaa djch ChU'ng
khoán Ha Nôi cp ngáy 31 tháng 10 nãm 2018.
Chu k san xut kinh doanh thông thu'O'ng cüa Tap doàn là 12 tháng.
Tai ngày 31 tháng 12 nàm 2018, Tp doàn cO 1.460 nhân viên (tai ngày 31 tháng 12 nàm
2017: 1.440 nhân viên).
Tap doàn cO try sO' chinh tai sO 96, du'O'ng Ha Huy Giáp, Phu'O'ng Quyét Thng, Thành
phO Biên HOa, Tinh DOng Nai, Vit Nam. Tap doàn có 6 chi nhánh và 2 van phông i
diên (tai ngày 31 tháng 12 nàm 2017: 6 chi nhánh và I van phông ai dian) nhu' sau:
Ban Quãn l các Khu Cong Nghip Tin Nghia - Chi nhánh TOng Cong ty Tin Nghia
Cong ty TNHH ti u'o'ng 25B, Khu Cong nghip Nho'n Trch 3, Xã Hip Phu'àc,
Huyan Nho'n Trach, Tinh DOng Nai, Vit Nam;
• Cong ty CO phn TOng Cong ty TIn NghTa — Chi nhánh Bào Lôc tai sO 345, QuOc l
20, Xã Lc Nga, Thành ph6 Báo Lc, Tnh Lam Dng, Vit Nam;
• Tram dCrng ngh Tan PhU - Chi Nhánh COng ty CO Phn TOng Cong ty Tin Nghia tai
sO 182A, QuOc l 20, Xâ Phü So'n, Huyn Tan Phü, Tinh SOng Nai, Vit Nam;
• Tram dCi'ng ngh Xuàn Lc - Chi nhánh COng ty CO phn TOng Cong ty Tin Nghia tal
QuOc l 1A, Xà Xuân Hôa, Huyn Xuân Lc, Tinh SOng Nai, Vit Nam;
• Xi nghip Xay dy'ng Tin Nghia - Chi nhánh Cong ty CO phân TOng Cong ty Tin NghIa
ti Khu phO 8, Phu'ô'ng Long Binh, Thành phO Biên Hoà, Tnh SOng Nai, Vit Nam;
• Ban Quen l Cho' Tan Biên - Chi nhánh Cong ty CO phn TOng Cong ty Tin Nghia t?i
Xa l Ha Ni, Khu phO 5, Phu'O'ng Tan Biên, Thành phO Biên Hôa, Tinh SOng Nai,
Viat Nam;
• Van phông dai din COng ty CO phn TOng Cong ty Tin Nghia tai Thánh phO HO Chi
Minh tai Lâu 9, TOa nhà Vietcombank Tower, sO 5 Cong tru'ô'ng Me Linh, Phu'ô'ng
Bn Nghé, Quân 1, Thành phO HO ChI Minh, Viêt Nam; và
• Van phông dai diên tai Hoa KS' tai Thành phO Bentonville, Bang Arkansas, Hoa KS'.
•
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Mu so B 09- DN/HN

O.0 DIEM HOT BONG CcJA TONG CONG TY (tip theo)
Ti ngày 31 tháng 12 nâm 2018, Tp doàn cO 15 cong ty con và 10 cong ty lien kt nhu' du'ç'c trinh bay du'O day:
Ti ngày 31 thang 12 nãm
2017
2018
so
th u'
ty'

Ten cong ty

No'i thành 1p
vã hoat dng

Ty i
Ty i
Ty l
Ty i
Hoat dong
kinh doanh chInh so' hu'u biu quyêt so' hu'u biéu quyet
(%)
(%)
(%)
(%)

Cong ty con

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

Cong ty C6 phn Tin Nghia Lao
Cong ty TNHH Dâu tu' Khu Cong nghip
Tin Nghia (*)
COng ty Co phan Xuât nhâp khu Xäng dâu
Tin Nghia
Cong ty CO phân Dch vy Bào v chuyên ngh
Tin NghTa
COng ty CO phan Logistic Tin Nghia - lCD Biên Hôa
COng ty CO phân TOng kho Xãng dâu Phü Hü'u
COng ty CO phãn Khu cong nghiep Tin Nghia Phu'o'ng Dong
COng ty CO phân Thu'o'ng mal và Xây du'ng
Phu'O'c Tan
COng ty CO phn Scafe
Cong ty CO phân Phát trin Doanh nghip nhO và vcra
Nht Bàn
Cong ty CO phan Xang dâu Tin Nghia
COng ty CO phân Phát trin Khu Cong nghip
Tin NghTa
Cong ty CO phan Chê bin Xuät nhp khu Nông
san Thy'c phâm DOng Nai
COng ty CO phan Bu tu' Nho'n Trach
COng ty CO phãn Du tu' Tin Nghia A Châu

Cong Hôa
Dan chO
Nhãn dan Lao

100,00

100,00

100,00

100,00

Tinh OOng Nal

TrOng, khai thâc và
kinh doanh cà phê
Kinh doanh ha thng khu
cOng nghip

100,00

100,00

99,44

100,00

Tinh OOng Nai

Xut nhp khu xãng du

100,00

100,00

-

Tnh D6ng Nai
Tinh Dông Nal
Tinh oOng Nal
Tinh Ba Ria
Vung Tâu

Dich vu bào v
Dch vu Logistic
Kho càng xãng dâu
Kinh doanh ha tang khu
cong nghiep
Xây dy'ng, kinh doanh bt
dOng san
San xut, kinh doanh
cà phê
Kinh doanh ha tang khu
cong nghip
Kinh doanh xâng du
Kinh doanh ha thng khu
cong nghip
Ché bi4n, xuât nhap khu
nOng san
Su tu' bat dng san
Su tu' bat dOng san

86,13
91,27
81,98

100,00
91,27
81,98

86,13
91,97

100,00
91,97

80,00

80,00

86,49

86,49

83,05

90,91

62,70

80,00

62,19

62,19

(**)

(**)

59,07
58,98

59,07
58,98

59,07
58,98

59,07
58,98

56,74

56,74

56,74

56,74

54,00
51,76
51,00

54,00
51,76
51,00

54,00
51,76
51,00

5400
51,76
51,00

Tnh DOng Nai
Tinh DOng Nai
Tinh DOng Nai
Tinh SOng Nal
Tnh Song Nai
Tnh SOng Nai
Tinh SOng Nai
Tinh SOng Nal
13
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Mãu s6 B 09- DN/HN

DAC DIEM HOAT DONG CUA TONG CONG TY (tièp theo)
Ti ngày 31 thang 12 nâm
2017
2018
s6
thu'
ttfr' TêncOngty

Cong ty lien kêt
Cong ty TNHH Tiép van QuOc té lCD Blén HOa
COng ty CO phan Ca phé Tin Nghia
COng ty 06 phan khi dâu mô hôa lông Tin Nghia
COng ty 06 phãn Càng Container Cong Nai
COng ty CO phan Van tài Xàng dOu Tin Nghia
Cong ty C6 phn Th6m dnh già e6ng Nai

TyI
Tyle
Hoat dcng chinh sO' hU'u biêu quyêt
(%)
(%)

No'i thành Ip
vahotdng

Tyle
TyI
so' hU'u biêu quyêt
(%)
(%)

46,84
40,00
21,23
32,39
20,64
18,90

51,32
40,00
36,00
35,49
35,00
35,00

46,73
46,54
32,64
20,64
18,90

50,81
46,54
35,49
35,00
35,00

29,00

29,00

29,00

29,00

29,48
16,31

29,48
27,65

28,98
16,31

28,98
27,65

10,35
(**)

20,00
(**)

39,68

39,68

7

COng ty CO phän Quán l' Dci' an Tin Nghia

Tinh Cong Nai

8
9
10

Tinh COng Nai
Tinh Cong Nai

11

COng ty 06 phn Th6ng NhOt
COng ty CO phãn Dàu nhn STS
COng ty TNHH Thành phô Cong nghip mài
Nhn Trach
COng ty 06 ph6n Scafe

Dich vu
San xuãt cà phé
Kinh doanh khi hóa lông
Dich vu càng
Kinh doanh xàng dàu
Dch vu thàm dnh giá
TLV vOn giOm sOt,
quàn l' di'On
Kinh doanh ha tOng
khu cong nghiêp
Kinh doanh dOu nhO'n

Tinh Cong Nai
Tinh COng Nai

Kinh doanh bat dng san
San xuOt cO phé

(*)

Tru'O'c ngày 12 thàng 2 nàm 2018, cOng ty con nay cO ten là COng ty CO phân Du tu' Khu Cong nghip Tin Nghia.

(**)

Trong nOm 2018, T6ng Cong ty dO du tu'thêm vào cOng ty lien két nay d tOng t' l sO' hU'u và trO'thành cOng ty con cia T6ng Cong ty.

1
2
3
4
5
6

Tinh Cong Nai
Tinh Cong Nai
Tinh Cong Nai
Tinh COng Nai
Tinh Cong Nai
Ti'nh Cong Nai
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2

CACCHINHSACHKETOANCHUYEU

2.1

Co so' cüa vic lap báo cáo tài chInh hop nhât
Báo cáo tài chInh ho'p nht da du''c lap theo các Chun mt.rc Ké toán Viêt Nam, Ch d
Kê toán Doanh nghiêp Vit Nam va các quy dinh pháp l' cO lien quan dn vic lap và
trinh bay báo cáo tâi chinh hcp nht. Báo cáo tài chinh ho'p nht du'o'c lap theo nguyen
tãc giá gôc.
Báo cáo tài chinh hcp nht kern theo không nhm myc dich trmnh bay tlnh hlnh tài chinh,
k4t qua kinh doanh va tInh hInh lu'u chuy4n tin tê theo các nguyen tc và thông lé k
toán thu'ông du'o'c chp nhân & các nu'ô'c và các the ch4 khác ngoài nu'o'c Viêt Nam.
Các nguyen tàc và thông lé k toán sri' dyng ti nu'ó'c Viêt Nam có the khác vó'i cac
nguyen tãc và thông lé kê toán tai các nu'O'c và các the ch4 khác.

2.2

Nãm tài chmnh
Nàm tài chInh cüa Tap doàn bt thu tü' ngày 1 tháng 1 dn ngày 31 tháng 12.

2.3

Don v tiên t sü' dung trong kê toán
Do'nvj tin t sü' dung trong k toán va du''c trInh bay trên báo cáo tài chinh ho'p nht
là Dông Vit Nam ("VND" hoc "dong").
Các nghip vy phát sinh bng ngoai t &PC quy d61 theo t' giá giao dlch thy'c té áp dung
ti ngày phát sinh nghip vu. Chênh lch t' giá phát sinh tU các nghip vu nay duc ghi
nhn là thu nhp hoc chi phi trong báo cáo kt qua hot dng kinh doanh hQ'p nht.
Tài san và no' phâi trà bng tin tê có g6c ngoai té ti ngày cüa bang can dôi k toán ho'p
nhM Ian lu''t du''c quy d61 theo t giá mua và t giá ban ngoai t cüa ngân hang thu'o'ng
mai no'i Tap doàn thu'&ng xuyen có giao dch áp dung ti ngày bang can dôi kê toán hQ'p
nht. Các khoân ngoi t g'i ngân hang thu'o'ng mi tal ngày cüa bang can dói ké toán
hcp nhét du'o'c quy déi theo t' giá mua cüa chinh ngân hang no'i Tap doàn mô' tài khoán
ngoai t. Chênh léch t' giá phát sinh tü' viêc quy déi nay du'o'c ghi nhan là thu nhap hoàc
chi phi trong báo cáo két qua hoat dông kinh doanh hcp nhét.
Co so hot dông 6' nu'o'c ngoài
Các tài san và no' phâi trà cüa co' s& hoat dông & nu'á'c ngoài du'o'c quy d6i sang Dng
Vit Nam theo tç' giá hói doái tai ngày két thüc k' ké toán. Thu nhâp và chi phi cüa co' s&
hoat dông & nu'&c ngoai du'o'c quy dôi sang Dng Viêt Nam thea t' giá hói doái bInh quân
k' giao dich. Các chênh lch tç' giá h6i doái phát sinh do quy dói c& s& hoat dng 6' nu'àc
ngoài du'o'c ghi nhn vào khoán myc "Chênh léch t giá hôi doái" thuôc von chü s& hü'u
trên bang can dôi k toán hçp nht.
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2.4

Co so hop nhAt bão cáo tài chInh
Cong ty con
Cong ty con là nhCrng doanh nghiêp ma Tap doàn cO quyn chi phói các chinh sách tài
chinh Va hot dng cüa doanh nghip, thu'ô'ng di kern là vic nm giU' ho'n mOt n'a quyn
biu quyt. S' ton tai và tinh hü'u hiu cüa quyn biêu quyt tièm tang dang th.vQc thy'c
thi hoc du'c chuyn dói sé du'c xem xét khi dánh giá lieu Tp doàn cO quyn kim
soát doanh nghiêp hay không. Cong ty con duc hp nht toàn b k tü' ngày quyèn
kiêm soát dà chuyên giao cho Tp doàn. Vic hQ'p nht chm drt k tü' Iüc quyèn kirn
soát khâng con.
Phu'ong pháp k toán mua duvc Tap doàn sü' dung d hach toán viec mua cong ty con.
Chi phi mua du'cyc ghi nhân theo giá tn hop l' cüa các tài san dern trao d6i, cong cu v6n
du'o'c phát hành và các khoán n phài trá dã phát sinh hoc dã thU'a nhân tai ngày din
ra viêc trao dôi, cong vài các chi phi lien quan tru'c tip d4n vic mua. Các tái san xác
dlnh du'çc, n' phal trá và nhü'ng khoàn nc' tièm tang dã du'çc thü'a nhân khi hop nht
kinh doanh du'o'c xác thnh tru'O'c ht theo giá tr hcp l' tai ngày mua không k4 dn I9'i ich
cüa c6 dOng không kiêm soát. Khoàn vu'crt tri giü'a chi phi mua so vài phân s& hü'u ca
ben mua trong giá trj tài san thun du'Q'c xem là lç'i th thu'o'ng mai. Néu phn sO' hu'u
ben mua trong giá tn ho'p l' tài san thuân Ian ho'n chi phi mua, phân chênh léch du'o'c
ghi nhân ngay vào báo cáo kt qua hoat dông kinh doanh hcp nht.
Giao dch, cOng nçv và các khoàn Iâi, các khoán l cha thy'c hiên phát sinh giü'a các
cong ty trong cüng Tap doàn du'o'c loai trü' khi ho'p nht. Chinh sách kê toán cüa cOng ty
con cung thay dOi nu cn thiM d darn bâo si, nht quán vOl chinh sách ké toán dang
duvc Tap doàn áp dung.
Nghiép vu và Io'i ich cüa c6 dOng không kiêm soát
Tap doàn áp dung chinh sách cho các nghip vu dói vO'i cé dông khong kim soát gióng
nhu' nghiêp vu vó'i các ben khong thuôc Tap doàn.
Lçi ich cé dOng không kim soát duvc xác dlnh theo t' I phn sO' hü'u cüa c dOng
khOng kiérn soát trong tài san thun cüa do'n vi bi rnua lai tai ngày mua.
Viêc thoái vón cüa Tap doàn trong cOng ty con ma không dn den mt quyn kiém soát
du'o'c ké toán tu'o'ng ty' nhu' các giao dch von chü sO' hü'u. Chênh lêch giu'a giá tr thay
d61 phn sO' hü'u cüa Tap doàn trong tài san thun cüa cOng ty con Va so chi hoãc thu tü'
viêc thoâi vOn tai cong ty con du'p'c ghi nhn vào Içl nhuan sau thuê chu'a phân phOi
thuâcvOn chüsO'hü'u.
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2.4

Co' s& hç'p nhât báo cáo tài chinh (tip theo)
Cong ty lien kt
Cong ty lien kM là tht cà các cong ty trong do Tap doàn có ành hu&ng dáng k4 nhu'ng
không phái kim soát, thu'ô'ng du'ç'c th hiên thông qua vic nm giü' tU' 20% dn 50%
quyèn b14u quy4t & cong ty do. Các khoàn du tu' vào lien doanh và các cong ty lien kM
du'c h?ch toán thea phu'o'ng pháp v6n chü s& hu'u Va du'o'c ghi nhân ban du thea giá
goc. Khoàn dâu tu' cüa Tap doàn vào cong ty lien kM bao gm lç'i the thu'o'ng mai phát
sinh khi du tu', trü' di nhO'ng khon giàm giá tài san lüy k4.
Loi nhuân cüa Tap doàn du'o'c chia sau khi du tu' vào các cOng ty lien kM Se du'o'c ghi
nhân vao báo cáo kêt qua hoat dông kinh doanh hcp nhM, và phn chia cüa bin dong
trong các qu9 dy' trU' sau khi dâu tu' vào các Cong ty lien kM se duvc ghi nhân vào qu9
dy' tru' ho'p nhM. Các khoàn thay doi lüy kê sau khi du tir vào các cOng ty lien kM du'o'c
diu chnh vào giá tn ghi so cüa khoân du tu'. Khi phn 16 trong lien k4t bng hoac vu''t
qua IQ'i ich cüa Tp doàn trong các Cong ty lien kêt, Tp doàn Se khOng ghi nhan khoân
lô vu'cit do trU' khi dä phát sinh nghia vu hoc da thanh taán h cho các cong ty lien kM.
Cac chinh sach ke toan cua cac ben lien ket du'oc thay doi khi can thiet de dam bao su'
nhat quán vO'i chInh sách ka toán ma Tap doàn áp dung.
Các khoán lài hay 16 chu'a thy'c hin tCr các giao dch ni b giO'a Tp doàn vO'i các ben
lien kêt sé du'Q'c lO?i trCv tO'i mü'c tu'o'ng t'ng vO'i phn 19'i ich cüa Tap doàn trong các ben
lien kM thea quy dinh k6 toán hin hành. Các chinh sách ka toán cüa các ben lien kM
du'Q'c thay dói khi cn thiét d dam bao su' nhat quán vO'i chInh sách ka toán ma Tap
doàn áp dyng.

2.5

Lo'i the thu'o'ng mi
Lç'i th4 thu'o'ng mai trên báo cáo tài chinh hcp nhat là phn phy tri giu'a mü'c giá phi ho'p
nhat kinh doanh so vO'i phn loi ich cüa Tap doàn trong tóng giá trj hcp I' cüa tài san
thun cta cong ty con hay cong ty lien két t?i ngày thy'c hin nghip vy dâu tu'. LQ'i the
thu'o'ng mi cO du'p'c tO' vic mua cong ty con du'Q'c coi là mt lo?i tài san, du'p'c tinh khâu
hao theo phu'o'ng pháp du'ô'ng thng trên th&i gian hü'u dung u'O'c tinh cüa lçi the thu'o'ng
mai do nhu'ng khOng qua 10 nãm.
Lp'i the thu'ang mai cO du'Q'c tO' viêc mua khoàn du tu' vàa cong ty lien doanh, lien kM
du'ç'c tinh vao giá tn ghi sO cOa khoàn dàu lii' ti thô'i di6m mua. Tap doàn khong phân
b6 dn khoán lç'i the thu'ong mi nay.
Khi ban khoàn du tu' vào cOng ty con hoac cOng ty lien kM, giá trj con lai cOa khoán 19'i
the thu'o'ng mai chu'a khau hao hM du'çc tinh vào khoàn lâi/lô do nghip vu nhu'çng ban
cOng ty tu'o'ng O'ng.
Tap doàn dánh giá t6n that lo'i the thu'o'ng mai tai cOng ty con djnh k' hang nàrn. LQ'i the
thu'ang mai dLvçYc ghi nhân thea giá vOn trO' kháu hao lQy ké trcr tOn that li the thu'ng
mai luy k. Néu cO bang chU'ng cho thây phân giá trl lç'i the thu'o'ng mi bi t6n that ló'n
ho'n sO phân bO hang nàm thl phân bO thea sO 19'i th thu'o'ng mai b tOn that ngay trong
nãm phát sinh.
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2.6

Tiên và các khoàn tu'o'ng du'o'ng tiên
Tin va các khoàn tu'o'ng &I'ong tin baa gm tièn mat tai qu9, tin gü'i ngân hang, tin
dang chuy4n, tièn gü'i khong k' han và các khoân du tu' ngãn han khác có th&i han dáo
han ban dâu không qua ba tháng.

2.7

Khoàn phâi thu khách hang
Các khoàn phài thu khách hang du'o'c th hin theo giá tr ghi trên hóa don g6c trü' dv'
phàng các khoán phài thu khó dôi du'Q'c u'O'c tinh dy'a trên vic rà scat cüa Ban T6ng
Giám d6c d61 vO'i tt c cac khoàn con chu'a thu ti th&i di4m cuói näm. Các khoán nç
du'cyc xác djnh là không the thu hôi se du'cyc xôa So.

2.8

Hang t6n kho

BatdOngsàntOnkho
Bt dong san tOn kho, chü y4u là bt dang san du'cc mua hoãc dang dv'çc xây du'ng d
bàn trong diêu kin kinh doanh binh thu'à'ng, hon là nàm giü' nhàm myc dich cho thuê
hoac chô' tang giá, du'Q'c nàm gir nhu' Ia hang tOn kho và du'pc ghi nhn theo giá thâp
ho'n giG'a giá thành va giá tr thuân có the thy'c hin du'9'c.
Giá thành baa gOm:
•
•
•

Quyn st:i' dyng dt;
Chi phi xay dy'ng và phát triên dy' an; và
Chi phi vay, chi phi lap k hoch và thi4tk4, chi phi giâi phóng mat bang, chi phi cho
câc dich vy pháp l' chuyên nghip, thuê chuyn nhu'crng bt dông san, chi phi xây
du'ng và các chi phi khác có lien quan.

Chi phi hoa hOng không hoàn li trâ cho các di l tiép th hoc bàn hang trong vic ban
bat dng san duc ghi nhn vào chi phi bàn hang.
Giá frj thun có thO thy'c hin du'c là giá bàn u'ó'c tinh trong diOu kin kinh doanh blnh
thu'ô'ng, dy'a trên giá thi tru'ô'ng tai ngày kêt thüc nàm tài chInh và chiêt khâu cho giá trj
thai gian cüa tiOn t (nu tr9ng yêu), trü' chi phi dO hoàn thành và chi phi bàn hang u'àc
tinh.

Hang t6n kho khác
Hang tOn kho du'cc thO hiên thea giá thOp ho'n giü'a giá gOc Va giá tn thun CO thO thy'c
hin du'Q'c. Giá gOc du'yc xac dinh trên co' sO' blnh quân gia quyn Va baa gOm tOt cá các
chi phi mua, chi phi chê biên vâ các chi phi khác cO du'o'c hàngtôn kho& dia diOm va
trang thai hin tai. Trong tru'O'ng ho'p các san phOm du'cc san xuât, giá gôc baa gOm tOt
cà câc chi phi try'ctiOp va chi phi san xuOt chung dy'a trên mü'c d hot dng bInh thu'ô'ng.
Giá trl thuân cO th4 thy'c hiên du'o'c là giá bàn u'O'c tinh ciia hang ton kho trong nàm kinh
doanh blnh thu'&ng trü' chi phi u'O'c tinh dé hoàn thành san phOm và chi phi u'O'c tinh can
thiêt cho viêc tiêu thy.

Tap doàn áp dyng phu'o'ng pháp kê kh2i thu'O'ng xuyên dé hch toãn hang tOn kho.
Dy' phông du'Q'c lap cho hang tOn kho bi l& thO'i, chm lu'u chuy&n và bi hOng. Chênh lch
giü'a khoàn dy' phài 1p 6' cuOi k' kO toán nay vá khoán dy' phông dã Ip 6' cuOi kS' kO
toán tru'O'c du'Q'c ghi nhn tang hoàc giám chi phI san xuOt kinh doanh trong näm.
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2.9

Dâu tu'

(a)

Chi.i'ng khoán kinh doanh

6
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Chü'ng khoán kinh doanh là chü'ng khoán do Tp doàn nm giQ' cho myc Ich kinh doanh
và du'cc nàm giu' chü yu cho muc dIch mua bàn d kim lô'i.
Chü'ng khoán kinh doanh 5u'pc ghi nhân ban du theo giá góc. Sau dO, chü'ng khoán
kinh doanh duvc ghi nhân theo giá gôc trü' dv' phông giãm giá. Dy' phong giàm giá du
tv' ch(i'ng khoán kinh doanh du'cc 1p khi giá g6c cao ho'n giá tr th tru'&ng cüa các khon
chü'ng khoán kinh doanh nay.
Lâi hoâc 16 tC vic thanh li', nhu'p'ng bàn chirng khoán kinh doanh du'Q'c hach toán vào
báo cáo kM qua hoat dOng kinh doanh hQ'p nhM. Giá v6n dv'çc xác djnh theo phu'o'ng
pháp bmnh quàn gia quyèn di dng.
(b)

Dau tu' nãm giU' den ngày dáo hn
Các khoán du tu' nm giu' dn ngày dáo han là các khoàn du tu' ma Ban T6ng Clam
dóc có ' dlnh và cô khà nâng giü' dn ngày dáo han.
Các khoàn du tu' nm giü' d4n ngày dáo han bao gm các khoàn tin gü'i ngân hang Co
kS' han. Các khoàn du tu' nay du'ç'c ghi nhn theo giá góc tnj' di dy' phông giàm giá dâu
tu'.
Du' phông giàm giá du tu' nm giu' dn ngày dáo han du'çc lap tren co' so' co bang chU'ng
châc chàn cho thy mt phn hoâc toàn b khoàn du tu' cO the khOng thu h61 du'o'c.

(c)

Oâu tu' gop v 1 n vào don v khác
Du tu' gop v6n vao do'n vi khác là các khoàn du tu' vào cong cv von cüa do'n vi khác
nhu'ng không cO quyèn ki4m soát hoâc dong k14m soát, khOng cô ành hu'&ng dáng k d61
v&i ben du'o'c du tu'. Các khoân du tu' nay du'çc ghi nhân ban du theo giá gOc.
DOi vài khoàn du tu' vao cO phiu niêm y4t hoäc giá tn ho'p l' khoân du tu' du'o'c xác
dinh tin cay ma nhà du tu' nm giü' lâu dài, dy' phông du'o'c lap khi giá g6c cao ho'n giá
tr thi tru'&ng. DOi vo'i các khoàn du tu' khác, du' phong giám giá du tu' du'o'c lap khi
Cong ty nhân dàu tu' bi 16, ngoai trü' khoàn 16 ma Ban Tong Clam dôc dà dy' doán tir khi
dâu tu'.

2.10 Phài thu ye cho vay
Phài thu v cho vay là cac khoãn cho vay vó'i myc dich thu lãi hang kS' theo kh u'O'c
giu'a cac ben nhu'ng không du'o'c giao dch mua, bàn trén th tru'O'ng nhu' chU'ng khoán.
Dy' phông các khoàn cho vay khO dOi du'o'c lap cho tCrng khoàn cho vay can cü' vào thO'i
gian qua han ha n' gOc theo cam kM nç ban du (khong tinh dn vic gia han n' giO'a
các ben), hoac can cr vào mU'c ton that dy' kiên CO the xay ra.
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2.11 Tài san cô dinh
Tài san c6 dinh hcru hInh và tài san c6 dinh vO hinh
Tài san c dnh du'o'c phàn ánh theo nguyen giá trü khau hao lOy k. Nguyen giá baa
gm các chi phi lien quan tru'c tiêp den vic cO du'ac tài san cô dnh.
Khâu hao
Tài san c6 dlnh du'Q'c khâu hao thea phu'ng pháp du'O'ng thng d giám dn nguyen giá
tài san trong suOt thO gian hu'u dyng u&c tinh. ThO gian hO'u dyng u6'c tInh ctia các oai
tài san nhu' sau:
6 — 25 nàm
6 — 12 nàm
6— 10 nàm
3— 8nàm
3— 8nàm
3— 8nàm
20 — 30 nàm
10 nàm

Nhà cü'a, vat kiên tric
May mOc thiét bi
Phu'ng en van tái
Thiêt bi quàn l
Phân mêrn ké toán
Tài san Co dinh hü'u hlnh khác
Tài san cO dinh vo hlnh khác
Vu'O'n cay lâu nàm

Quyn sCv dung mat nu'O'c dup'c ghi nhn thea giá g6c Va khOng khâu haa.
Quyen sü' dyng dt khOng thô'i han dLVC ghi nhn thea giá g6c Va khong khu hao.
Quyn si' dyng dt cO th&i hn du'c khu hao theo phu'ng pháp du'äng thng t' 18
dn 49 nàm phU hop vó,i Giy chüng nhân quyên s dung dat da SO' Tài nguyen Va Môi
tri&ng tinh Dong Nai cp.
Thanh /2
Lâî hoãc l phát sinh do thanh li', nhu'qng bàn tài san c dinh du'o'c xác dnh bang so
chênh lch giU'a sO tièn thu thuân da thanh 19vO'i giá tr! con al cOa tài san Va dup'c ghi
nhn là thu nhp hac chi phi trang baa cáo kêt qua hot dng kinh daanh hop nhàt.
Chi phi xây du'ng co bàn dO' dang
Các tài san trang qua trinh xây du'ng phyc vu myc dich san xut. cha thuê hoc quán tr,
hoác cha bat kl muc dich nàa khác, duc ghi nhn thea giá goc. Chi phi tp hop baa
gOm chi phi cha các chuyên gia và d6i vO'i tài san d diéu kin, chi phi vay dtc ghi nhân
phO hop v&i chinh sách k taán cia Tp doàn. Khâu haa cüa nhO'ng tài san nay, cOng
giOng nhu' cac loai tài san cO thnh khác, sé bat dâu du'c trich khi tài san dä san sang
cho muc dich sC dung.
2.12 Thuêhotdông
Thuê hoat dOng là loai hinh thuê tài san Co dnh ma phn l&n ri ra và lo'i ich gn lin vO'i
quyn sO' hO'u cOa tài san thuOc v ben cho thuê. Khoàn thanh taán du'O'i hinh thCi'c thuê
hot dng du'c hach taán vàa baa cáo két qua hat dng kinh daanh hop nhât thea
phu'ng phàp du'&ng thang dya trên thai han thue hoat dng.
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2.13 BAt dng san dâu tu'
Nguyen giá cüa bAt dong san dAu tu' là toàn bô các chi phi (tiAn hoàc tu'o'ng du'o'ng tin)
ma flp doan bô ra hoãc giá tn ho'p I' cüa các khoàn khác du'a ra trao dói íé có &rcYc
bAt dong san du tu' tinh An thô'i diem mua hoàc xay du'ng hoàn thành bat dông san
dutirdó.
Khu hao
BAt don san du tu' nAm giü' dA cho thuê du'o'c khAu hao theo phu'o'ng pháp du'o'ng
thàng de giâm dn nguyen giá tài san trong thô'i gian sr dung u'O'c tInh. Thà'i gian hQ'u
dung u'&c tinh cüa các loi tài san nhu' sau:
10 — 30 nàm
6 — 25 nãm

Go' so' h? tAng khu cong nghip
Nhà cO'a và Quyên sCr dung dAt
Thanh I

Lài hoc l do thanh l bAt dong san dAu tu' du'o'c xac djnh bAng s6 chênh tech giu'a tiAn
thu thuAn do thanh l' vó'i giá tn con lai cja bAt dong san dAu tu' Va du'cc ghi nhân là thu
nhâp hoâc chi phi trong báo cáo két qua hoat dong kinh doanh ho'p nhAt.
2.14 Chi phi san xuât, kinh doanh d& dang dài han
Chi phi san xuAt, kinh doanh do' dang dài han chü y4u bao gm chi phi pháttri4n khu dan
Cu,.

Chi phi san xuAt, kinh doanh dO' dang dài han chü yAu là bAt dông san du'o'c mua hoc
dang du'cyc xây dy'ng dA ban trong thô'i han dy' klAn cao ho'n mt nàm trong thAu kiên
kinh doanh blnh thu'&ng, ho'n là nAm giü' nhAm myc dich cho thuê hoàc chô' tang giá,
du'o'c nAm giü' nhu' là chi phi san xuAt, kinh doanh dO' dang dài han và du'o'c ghi nhân
theo giá giá thâp ho'n giO'a giá thành và giá trj thuAn cO the thu'c hin du'cyc.
Giá tn bao gm gia trj quyAn sü'dung dAt; chi phi xây du'ng Va phát tniên co' sO' ha tAng;
Va chi phi lap kê hoach, thiêt ké, chi phi giài phóng mat bang, chi phi cho cac dich vy
pháp l' chuyên nghip, thu4 chuyên nhu'Q'ng bAt dông san, chi phi xây dy'ng và các chi
phi khác cO lien quan.
Giá tn thuAn có thA thy'c hin du'cyc là giá bàn u'ó'c tinh ca chi phi trong närn kinh doanh
blnh thu'ô'ng, dy'a trên giá thi tru'ông tai ngày kAtthüc kS' kA toán và chiêt khàu cho giá tn
thô'i gian cta tiAn té (n4u trQng y4u) trU' chi phi u'O'c tinh dA hoàn thành khu dan cu' — tái
dlnh Cu' V các chi phi bàn hang và tiêp thi u'O'c tinh can thiet cho vic tiêu thy trong tu'o'ng
al.
2.15 Chi phi trã tru'o'c
Chi phi trá tru'c bao gtm cac chi phi trâ tru,Oc ngAn hn Va chi phi trã tru'O'c dài han trên
bang can dôi kê toán h9'p nhât. Các khoán chi phi trá tru'ó'c nay du'o'c ghi nhân theo giá
gAc Va du'ç'c phân bO theo phu'o'ng pháp du'ô'ng thäng dy'a trên thô'i gian hU'u dung u'ó'c
tinh.
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2.16 No'phàitrà
Các khoàn nçv phài trà du'Q'c phân loai du'a vào tinh cht bao gom:
•
•

Phái trâ ngu'ô'i ban gm các khoân phái tr mang tinh cht thu'o'ng mai phát sinh tü'
giao dch mua hang hôa, dch vu.
Phài trâ khác gm các khoàn phài tr không có tinh thu'ong mal, không lien quan den
giao djch mua, ban, cung cap hang hôa dch vu.

Các khoàn no' phâi trà du'cc phân loai ngn han và dài han trên bang can dói k4 toán
can cü' theo
han con li cüa các khoàn phâi trâ tai ngày cüa bang can dói kê toán.
2.17 Vay
Vay bao gm cac khoàn tièn vay tü' các ngân hang, t6 chU'c tài chinh, cong ty tài chInh
và các d6i tu'o'ng khác.
Các khoán vay du'cyc phân loai ngn han và dài han trén bang can dej k4 toán can cü'
theo k han con lai cüa các khoan vay tai ngày cüa bang can dôi kê toán.
Chi phi di vay lien quan tru'c tiép dói vó'i hoat dông xây du'ng hoàc san xut bat k' tài san
dü tiêu chuân sê du'çyc vón hóa trong th&i gian ma các tài san nay du'çyc hoàn thành và
chuan bi du'a vào sr dung. Chi phi di vay khác duc ghi nhn trong báo cáo kM qua hoat
dông kinh doanh khi phát sinh.
2.18 Chi phi phãi trã
Bao g6m các khoán phâi trà cho hang hóa, dch vu dã nhân du'o'c tü' ngu'&i ban trong k'
báo cáo nhu'ng thy'c t4 chu'a chi trá do chira Co hóa do'n hoàc chu'a dü ho so', tài lieu kê
toán; các khoàn phâi tra khác cho ngu'ô'i lao dong, chi phi läi vay Va CC chi phi cong trinh
phài trich tru'O'c trong ki báo cáo, du'o'c ghi nhn vào chi phi san xuat kinh doanh cüa kS'
báo cáo.
2.19 Các khoàn dii' phông
Các khoan dv' phàng du'Q'c ghi nhn khi: Tp doàn cO nghia vu nç hin tai, pháp I' hoc
lien dO'i, phát sinh ttv các sçr kin dã xày ra; vic thanh toán nghia vy n' cO th& sé dan
dan su' giám süt ye nhü'ng 1p'i ich kinh t và giá tn cüa nghia vu np' dO du'c u'ó'c tinh mt
cách dáng tin cay. Dii' phông không duvc ghi nhân cho các khoân 16 hot dng trong
tu'o'ng lal.
Dv' phàng du'ç'c tinh trên co' s& các khoán chi phi dy' tinh phái thanh toán nghia vy np'.
Nau ánh hu'&ng v giá tr thO'i gian cüa tian là trQng yeu thi dv' phOng du'ci'c tjnh trên co'
so' giá tn hin tai vO'i tç' i chiat khau tru'O'c thué và phàn ánh nhü'ng dánh giá trên th
tru'O'ng hin ti ye giá tr thô'i gian cüa tièn và rüi ro cy the cüa khoàn nQ' dO. Giá tr tang
ten do ành hu'O'ng cüa yau tó thO'i gian du'Q'c ghi nhan là chi phi di vay.
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2.20 D' phông trç cap thôi viK
Thea Luât Lao dông Viêt Nam, ngu'ô'i lao dông cüa Tap oàn dà lam vic thu'ô'ng xuyên
dü 12 tháng trô' len u'Q'c hu'&ng khoen trQ' cap thôi viêc. Thô'i gian lam vic dê tInh trcy
cp thôi vic là tong thô'i gian ngu'ô'i lao dng câ lam vic thu'c tê cho Tap oàn trii' i
thô'i gian ngu'&i lao dong a tham gia bào hi4m tht nghip theo quy thnh cüa pháp lut
Va thà'i gian lam vièc dã du'ç'c Tap doàn chi trà trç cap thôi vic.
TrQ' cp thOi vic cüa ngu'&i lao dOng du'p'c trIch tru'O'c cu61 m& kS' báo cáo thea t l
bang môt nü'a mU'ciu'o'ng bmnh quân tháng cho mi nàm lam vic. Mü'c lu'o'ng blnh quân
tháng dé tInh trQ' cap thôi viêc dy'a trên mü'c lu'o'ng blnh quân cüa sáu tháng gan nhât
tInh d4n tru'ác ngày 1p bang can d61 kê toán nay.
Khoàn trIch tru'ó'c nay du'oc sO' dung d trà môt ln khi ngu'ô'i lao dng chm dCi't h'p
dông lao dông theo quy djnh hin hành.
2.21 Doanh thu chu'a thu'c hiên
Doanh thu chu'a thçrc hiên là khoán doanh thu nhân tru'O'c baa gm s6 tin cOa khách
hang dã trâ tru'Oc cho mQt hoc nhiu kS' k toán v cho thuê tài san. Tap daàn ghi nhn
các khoán doanh thu chu'a thy'c hin tu'o'ng U'ng vó phân nghia vu ma Tap daàn sé phái
thu'c hin trong tu'o'ng lai.
2.22 Von chü so' hü'u
V6n gOp c6 phn cOa cac c6 dông du''c ghi nhân theo s6 thu'c té gop cOa cac c6 ctông
Va du'o'c phàn ánh theo mnh giá cOa cO phiêu.
Thng du'v6n c6 phn: là khoàn chênh lch giO'a v6n gop thea mnh giá c6 phiu vO'i
giá th'c tê phát hánh CO phieu; chênh lch giu'a giá mua li cO phiêu qu9 và giá tái phát
hành CO phiêu qu9.
Chênh léch dánh giá li tài san: phan ánh s6 chênh lch do dánh giá l?i tài san hin CO
vá tlnh hinh xO' l so chênh léch dO & Tp doàn. Tài san divc dánh giá li chO yêu là
TSCD. Giá t tài san du'o'c xac dinh li trên Ca' s& co' quan thârn dlnh giá chuyên nghip
xac dinh. Tap doàn tin hành dánh giá li tài san khi thy'c hin cO phan hOa doanh nghiêp
Nhà nu'àc. Chênh lch dánh giá lai tài san nay không phàn ánh s6 chênh lch dánh giá
lai khi du'a tài san di gOp v6n du tu' vâo do'n vi khác hoac thay dói hInh thU'c sO' hO'u.
V6n khác cOa chO sO' hO'u: phán ánh giá trj các khoán v6n khác cOa chO sO' hO'u t?i thO
diem baa cáo.
LQ'i nhuân sau thu chu'a phân phói phan ánh kM qua kinh doanh hp'p nht sau thu
TNDN lOy kê cOa Tap doàn ti tho'i dim baa cáo và sau khi dã trich các qu9 du'ç'c Di
hi dng c6 dOng phe duyt t?i thô'i dim báo cáo.
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2.23 Phân chia Içi nhuân thun
Lçi nhun thun sau thu4 TNDN có th4 duvc chia cho các c6 dông sau khidu'o'c Sal hi
dng Co công phé duyt va sau khi ã trich lap các qu9 d' phông theo diêu lê cüa Tp
oan va cac quy djnh cüa pháp lut Viêt Nam. C6 tü'c cüa Tap doàn cu'o'c ghi nhn là
mt khon phái tràtrong cac báo cáo tài chInh cüa k kê toán ma cô tU'c duo'c thông qua
tai Sai hi dông Co dông.
Tap doàn trIch lap các qu9 sau:
(a)

Qu dau tu' phát trin
Qu9 du tu' phát tri4n u'o'c trIch lap tü' Io'i nhun thun ct1a Tp oàn Va du'cc Các Co
Ong phê duytti Sal hôi dong c6 ông. Qu9 nay u'çc trich lap nhàm phuc vu viêc mO'
rng hoat dng hoâc du tu' chiu sau cüa Tp oàn.

(b)

Qu9 khen thu'o'ng, phUc Iç'i
Qu9 khen thu'ô'ng, phüc lçi &j'p'c trich lap tü' Ici nhuân thun cOa Tp doàn vâ cu'o'c các
Co dông phé duyt ti Sal hi dóng Co ông. Qu9 nay u'o'c trich lap ê khen thu'O'ng,
khuyên khIch vat chat, dem lai lçi ich chung và nâng cao phüc Ip'i cho cong nhân viên
cüalâpdoàn.

2.24 Ghi nhân doanh thu
(a)

Doanh thu ban hang
Doanh thu ban hang du'gc ghi nhn trong báo cáo kt qua hoat dOng kinh doanh khi 6ng
th&i thOa man tt Ca nàm (5) iu kiên sau:
•
•
•
•
•

Tap oàn dã chuy4n giao phn l&n rüi ro và lç'i Ich gn lin vó'i quyn so' hü'u san
pham hoàc hang hóa cho ngu'ô'i mua;
Tap oàn không con nm giu' quyn quàn l' hang hóa nhu' ngu'&i so' hü'u hang hóa
hoãc quyèn kiêm soát hang hoa;
Doarih thu &i'cc xác Inh tu'o'ng dói chc chn;
Tp oàn sé thu du'cc lo'i ich kinh t6 tü' giao dch ban hang; va
Xác dinh du'cc chi phi lien quan dn giao djch ban hang.

Doanh thu khOng du'Q'c ghi nhan khi CO y4u to khOng chc chn mang tinh trQng yêu ye
khá näng thu du'o'c tin ban hang hoäc v khá nàng hang ban bi trã li.
Doanh thu u'p'c ghi nhan phü ho'p vO'i bàn cht ho'n hlnh thU'c và &J'Qc phân bO theo
nghia vu cung rng hang hôa. Tru'Ong hQ'p Tp coàn dung thành phâm, hang hOa d4
khuyOn mâi cho khách hang kern theo iu kiên mua hang cüa Tap oàn thI Tap oan
phânbO sO tin thu du'ç'c dO tInh doanh thu cho cà hang khuyên mâi Va giá trl hang
khuyên mài du'cyc tinh vào giá von hang ban.
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2.24 Ghi nhân doanh thu bàn hang và cung
(b)

s 2

cap

dch vy (tiêp theo)

Doanhthu bàn bâtdông san
Doanh thu bàn bt dng san ducc ghi nhân trong bào cáo kt qua hoat dong kinh doanh
khi bat dông san dã hoàn thành toàn bô và bàn giao cho khách hang phn Ian nhü'ng rüi
hü'u bat dông san dã du'o'c chuyên giao cho ngu'&i
quyên
ro va Io'i ich gàn lien
mua. Viêc ghi nhân doanh thu bàn bt dong san phài dam báo dOng th&i thOa man tt cà
nàm (5) diêu kin sau:
so'

vo'i

•

Bt dOng san dã hoàn thành toàn bô và bàn giao cho ngu'Oi mua, Tap doàn dã chuyn
hG'u bet dng san cho ngu'ô'i mua;
glao rüi ro và IQ'i Ich gn lien vO'i quyen
hu'u bet
Tap doàn không cOn nem giu' quyen quãn l' bt c5ông san nhu' ngu'O'i
dng san hoâc quyen kiêm soát bet dng san;
Doanh thu du'o'c xác djnh tu'ong d6i chec chen;
Tap doàn dã thu du'o'c hoãc sé thu du'o'c lo ich kinh t tü' giao dch bàn bet dông san;
và
Xác dnh du'cyc chi phi lien quan den giao dich bàn bet dông san.
so'

•
•
•
•
(c)

so'

Doanh thu cung cAp dch vu
Doanh thu cung cep dich vu du'cyc ghi nhân trong báo cáo ket qua hoat dông kinh doanh
beng cách tinh mü'c do hoàn thành cüa tü'ng giao dlch,
khi dch vu dã du'çc cung
dánh già ti lé dlch vu dã cung cAp so v&i tong kh6i lu'o'ng dich vy phái
du'a trên co'
cung cAp. Doanh thu cung cAp dich vu chi du'çc ghi nhn khi dOng thO'i thOa man b6n (4)
dieu kiên sau:
cep,

so'

•
•
•
•

(d)

Doanh thu du'cyc xác cnh tu'o'ng di chAc chAn;
Co khá nàng thu du'çic lç'i ich kinh tA tü' giao dich cung cap dch vu dO;
Xàc dinh du'o'c phen cOng viêc dä hoàn thành tai ngày cüa bang can dói kA toán; Va
Xác dlnh duc chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi d4 hoàn thành giao dich
cung cAp dich vu dO.

Doanh thu tu' hop dong xây du'ng
Ho'p dng xây dy'ng là mt ho'p ctng du'cyc thOa thuân d4 xây du'ng mt tài san hoâc tó
hç'p các tài san có lien quan chat ché hay phy thuôc Ian nhau ye mâtthiêt kA, cong ngh,
chü'c nãng hoac myc dich sü' dyng co' ban cüa chüng.
Khi kAt qua thy'c hin hp'p deng xây dy'ng CO th4 dt.rç'c iiàc tInh mt cách dáng tin
thl doanh thu và chi phi lien quan den ho'p dorig dir'c ghi nhn tu'o'ng trng vO'i phen cOng
vic dã hoàn thành dc khách hang xàc nhn. Các khoán tang giàm khói Iu'ç'ng cong
viêc, các khoán thu bei thu'O'ng và các khoàn thu khác chi duc hch toàn vào doanh thu
khi dà th6ng nhAt và xác nhân vó'i khàch hang.
cay,

thy'c hian hp'p deng xây du'ng khong th4 u'O'c tinh môt cách dáng tin cay thi
Khi kAt
doanh thu ch du'Q'c ghi nhn tu'o'ng du'o'ng vO'i chi phi cOa hQ'p dong xãy dt,rng dã phát
sinh ma viêc hoàn tra là tu'o'ng d61 chAc chAn. Chi phi cüa ho'p dong chi duvc ghi nhan
là chi phi trong nàm khi các chi phi nay dã phát sinh.
qua
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2.24 Ghi nhân doanh thu bàn hang và cung cap duch vu (tiep theo)
(e)

Doanh thu cho thuê dt dâ phát trin co' sà' ha tang
Doanh thu cho thuê dt à phát trin co' s& ha thng du'o'c ghi nhân vào báo cáo kM qu
hot công kinh doanh theo phu'o'ng pháp du'ô'ng thng trong suót thô'i han cho thuê theo
quy djnh cüa hcp dông thuê.

(f)

Thu nhãp Iãi
Thu nhâp lai ducc ghi nhân khi du'o'c hu'&ng.

(g)

Thu nhãp tU' c6 tU'c
Thu nhâp tCj' c6 tU'c du'o'c ghi nhân khi Tap doàn xác lap quyn nhân c6 tU'c tü' cac o'n
vi du tu'.

2.25 Cãc khoàn giàm trU' doanh thu
Các khon giâm tr& doanh thu bao gm giám giá tn quyéttoán ca cong trinh, chiM khu
thu'cYng mal, hang ban bi trá lal và giâm giá hang ban. Các khoàn giàm trü' doanh thu
phát sinh cüng k quyét toán cong trthh, chiM khu thu'o'ng mi, hang bàn bi trâ lai Va
gim giá hang bàn &1'Qc ghi nhân thu chnh giám doanh thu kS' phát sinh.
Các khoàn giám trü' doanh thu 6i vó'i giá trj quyttoán cüa cong trinh, chiét khu thu'cng
mai, hang bàn b trá lal và giâm giá hang ban phát sinh sau ngày cüa bang can d61 k
toán nhu'ng tru'âc tha'i di4m phát hành báo cáo tái chinh du'Q'c ghi nhân dièu chinh giam
doanh thu cüa kS' lap báo cáo.
2.26 Giá v6n hang bàn và dlch vu cung cp
Giá v6n hang ban và dich vu cung cp là t6ng chi phi phát sinh cüa thành phm, hang
hóa dâ bàn, khói luvng cong viec và dch vu cung cp da hoàn thành duvc khách hang
xác nhân, và tong chi phi phát sinh khi thu'c hiên thi cong các dy' an dt nên và dat nên
dâ xay du'ng co' so' ha tng dá bàn giao cho khách hang trong näm, du'çyc ghi nhân theo
nguyen tc phü ho'p v&i doanh thu và nguyen tc thn trQng.
2.27 Chi phi tài chInh
Chi phi tài chInh phàn ánh nhü'ng khoán chi phi hoat dng tài chinh phát sinh trong nàm
chü yOu bao gm cac khoân chi phi hoc các khoàn lô lien quan den các hoat dng dâu
tu' tài chinh, chi phi di vay vOn, chi phi giao djch bàn chU'ng khoán; du' phông tOn thM du
tu' vào do'n vi khác, khoán 10 phát sinh khi bàn ngoi t và 10 t' giá hOi doài.
2.28 Chi phi bàn hang
Chi phi bàn hang phan ánh các chi phi thu'c tO phát sinh trong qua trinh bàn san phOm,
hang hOa, cung cap dlch vy, chü yeu bao gOm các chi phi chào hang, giO'i thiau san
phOm, quáng cáo san phOm, hoa hOng bàn hang, chi phi bão hành san phOm, hang
hOa (trCr hoat dng xây lOp), chi phi bào quàn, dóng gói và vn chuy0n.

26

CONG TY CO PHAN TONG CONG TY TIN NGHiA
Mu s6 B 09— DN/HN
2

CAC CHiNH SACH KE TOAN CHU vEu (t16p theo)

2.29 Chi phi quàn ly doanh nghip
Chi phi quân l' doanh nghip phàn ánh các chi phi quàn l' chung cüa Tp doàn chü yu
bao gom các chi phi ye lu'o'ng nhânviên b phn quàn l'; báo hiêm xâ hi, báo him y
t& kinh phi cong doan, baa hi4m that nghip cüa nhân viên quàn l; chi phi vat lieu van
phOng, cOng cy lao dng, khâu hao TSCD dung cho quàn l' doanh nghip;thu mOn bài;
khoàn lap dy' phong phâi thu khô dOi; dlch vu mua ngoài; và chi phi bng tin khác.
2.30 Thud TNDN hiên hành Va thuê TNDN hoãn li
Thu4 TNDN bao g6m toàn bô s6 thu TNDN tinh trên thu nhâp chiu thu4 TNDN, k4 cà
các khoan thu nhâp nhân du'o'c tü' hoat dng san xut, kinh doanh hang hOa dich vu tai
nu'O'c ngoai ma Viêt Nam chu'a k' hiêp dnh v tránh dánh thug hai ln. Chi phi thu
TNDN bao góm chi phi thu TNDN hiên hành và chi phi thué TNDN hoân lai.
Thu TNDN hiên hành là so thu TNDN phâi nap hoc thu hi thi'Q'c tinh trên thu nhâp
chiu thuê và thuO sut thu4 TNDN cüa nàm hiên hành. Thuê TNDN hiên hành và thuê
TNDN hoân lai du'o'c ghi nhn là thu nhâp hay chi phi khi xác djnh l'i nhuân hoãc 10 cüa
k' phát sinh, ngoai trü' tru'&ng hQ'p thuO TNDN phát sinh tü' mt giao dich hoc su' kin
du'cvc ghi nhân try'c tiêp vào vOn cht sO' hü'u trong cüng k' hay mQt k' khác.
Thu4 thu nhâp hoãn l?i du'çc tInh y di, sü' dung phu'o'ng thü'c cOng no', tinh trên các
khoán chênh Ich tam th&i giCva giá trl ghi sO cüa các khoàn myc tài san và no' phài trà
trên báo cáo tâi chinh hcp nht và co' sO' tinh thu4 thu nhâp ciia các khoàn muc nay.
Thu4 thu nhâp hoãn lai không du'o'c ghi nhân khi no' thuO thu nhâp hoãn lai phái trâ phát
sinh tü' ghi nhân ban du cüa môt tài san hay no' phài trâ cüa môt giao dch ma giao dich
nay không phài là giao djch sap nhp doanh nghip, khong có ánh hu'O'ng en lQ'i nhun
kO toán hoâc lçi nhuân/lO tInh thu thu nhp tai thO'i d14m phát sinh giao dich, Thu thu
nhâp hoân li uc tInh theo thuO suât dy' tinh &r'c áp dyng trong nàm ma tài san du''c
thu hOi hoac khoàn np' phâi trà du'ç'c thanh toán dy'a trên thuê sut dã ban hành hoàc
xem nhu' cO hiêu lu'c tai ngày cüa bang can dOi kê toán ho'p nhât.
Tài san thu thu nhâp hoãn li du'o'c ghi nhân khi có khà nãng Se có IQ'i nhun tInh thu
trong tu'o'ng lai d4 sü' dung nhu'ng chênh lch tm thO'i du'o'c khu trCj'.
2.31 Các ben lien quan
Các doanh nghiêp, các cá nhân, tru'c tiOp hay gián tiOp qua môt hoc nhiu trung gian,
cO quyèn kiêm soát Tp coàn hoãc chju su' kiOm soát cüa Tap coàn, hoàc cüng chung
sy' kim soát vó'i Tp oàn, baa gOm cà cong ty m, cong ty con và cOng ty lien kOt là các
ben lien quan. Các ben lien kOt, các cá nhân try'c tiêp hoac gián tiOp nãm quyn biêu
quy0t cüa Tap oàn ma cô ành hu'O'ng dáng k doi vO'i Tap doàn, nhO'ng cá nhân quán
l' chü ch6t baa gOm Ban TOng Giám dOc Tp oàn, nhü'ng thành viên mt thit trong gia
dlnh cüa các cá nhân nay hoc các ben lien két nay hoc nhQ'ng cong ty lien kOt vO'i các
cá nhân nay cung &r'c coi là ben lien quan.
Trong viêc xem xét tU'ng mOi quan he cüa các ben lien quan, Tap doân xem xét bàn
cht cüa mOi quan h chcr khOng chi hInh thti'c pháp l cüa các quan h do.
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CAC CHINH SACH KE TOAN CHU vEu (tiep theo)

2.32 Báo cáo b phân
Môt bô phân là mt hçp phn cO th xác nh nêng biêt cüa Tap doàn tham gia vào vic
cung cp các san phârn hoàc djch vu lien quan (bQ phân chia theo hoat công kinh doanh),
hoäc cung cap san phâm hoc djch vy trong mt môi tru'ô'ng kinh té cy the (b phn chia
theo khu vy'c da lv). M& b phn nay chu rüi ro và thu du''c 19'i ich khác bit vó'i các b
phn khác. Mâu báo cáo bô phân co' bàn cüa Tap oàn là dya theo bô phn chia theo
hoat ng kinh doanh.
Thông tin b phn du'o'c lap va trinh bay phü hQ'p vài chinh sách k toán áp dung cho
viêc lap và trinh bay báo cáo tài chInh ho'p nhât cüa Tap doàn nhäm muc dich clé giüp
ngu'ô'i sir dung báo cáo tài chinh hiu rO và dánh giá du'çc tlnh hlnh hoat t5ng cta Tap
coàn môt cách toàn dian.
2.33 Sü' dung các u'ô'c tInh kê toán
Vic soan 1pbáo cáo tài chInh hp'p nht phü hp vO'i các Chuén my'c K toán Vit Nam
doi hói Ban Tong Giám dóc phài &ra ra các i.rô'c tInh và già thiét Co ành hu'ô'ng én các
so liau ye tài san, n phài trà và viac trinh bay các tài san và n tièm tang ti ngày 1p
báo cáo tài chmnh hcp nht cung nhu' cac khoàn doanh thu, chi phi cho kS' dang báo cáo.
Mac dü cac u'O'c tinh ké toán duc lap bang tét cà sy' hiêu biêt cüa Ban Tong Giám dóc,
so thv'c tê phát sinh cO the khác vO'i các u'O'c tInh.
3

TIEN vA CAC KHOAN TtYONG D1?ONG TIEN

Tin mat
Tièn gLi'i ngân hang
Tièn dang chuyén
Các khoàn tu'o'ng du'ong tien (*)

2018
VND

2017
VND

7.313.293A49
216.677.074.135
47.603.559.782
305.818.166.452

9.121.700.781
166.982.503.514
6.572.000.000
504.129.246.219

577.412.093.818

686.805.450.514

(*) Khoàn myc nay bao gm tin g'i ngan hang có thô'i han dáo han ban deu không qua
3 tháng và hu'ô'ng lâi suéttii'4,2% den 5,1%/nâm tai ngày 31 tháng 12 nãm 2017: tü'
5,0% den 5,5%/nàm).
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4

cAc KHOAN DAU TI? TAI CHiNH

(a)

Chu'ng khoán kinh doanh

I

-II

Mâu so B 09 — DN/HN

2017

2018
Div
phong
Giá gôc Giá tr ho'p ly (*)
VND VND
VND
Cong ty C6 phn Cp nu'àc
Nho'n Trach (NTVV)

I

6.616.661.800

11.014.992.000

-

Div
phOng
ly
(*)
Giá gOc Giá tn ho'p
VND VND
VND

6.616.661.800

7.649.300.000

(*) Giá trj hap I' cüa chCvng khoán kinh doanh du'o'c xác dinh thea giá dóng ca t?i ngày 31 tháng 12 nàm 2018 và 31 tháng 12 nàm 2017
cüa Sâ Giao dich ChUng khoán Thành phó HO ChI Minh.
(b)

Dâu tu' näm glU' den ngày dáo han

2017

2018
Giá gOc
VND
Tin gui ngàn hang cO k' han (*)

220.917.552.531

Div
phOng
Giá tn ho'p ly
VND VND
220.917.552.531

Giã gôc
VND

Div
Già tn ho'p ly phong
VND VND

236.574.321.032 236.574.321.032

(*) Tai ngày 31 thâng 12 nàm 2018, các khoàn dâu tu' nãm giO' dn ngày dâo han là các khon tin gu cO ki han tü' 3 tháng dn du'O'i 12
tháng t các ngân hang thu'ang mai Va hu'&ng lãi suât tC 4,2%/nãm den 6,5%/nàm (t?i ngày 31 tháng 12 nàm 2017: 6,1%/nàm dn
8,75%/nãm).
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CAC KHOAN DAU TU' TAI CHNH (tiêp theo)

(C)

Oâu tu' vâo cong ty lien két

B 09 — DN/HN

2017

2018
0/
/0

Giá goc
VND

Giá tn thuân
ghi so
VND

384.983.529
80.000.000.000

46,73
46,54

1.260.088.000
80.000.000.000

33.704.449
80.000.000.000

35.487.400.000
24.173.600.000

38.92581 5.755
37.660.451.521

32,64
28,98

35.487.400.000
23.766.000.000

37.890.513.294
41 .799.963.421

29,00

1.173.790.000

1.784.506.095

29,00

1.173.790.000

1.497.812.143

21,23

10.800.000.000

11.176.356.285

20,64

9.380.000.000

6.049.316.265

20,64

9.380.000.000

5.970.621.072

18,90
16,31

1 .340.500.000
18.800.000.000

2.376.223.872
10.241.878.980

18,90
16,31

1.340.500.000
18.800.000.000

2.138.232.423
10.074.173.946

10,35

113.250.000.000

88.798.481 .375
39,68

2.000.000.000

620.952.800

173.207.778.000

180.025.973.548

Giá goc
VND

Giá tr thuân
ghi sO
VND

Ti lê
so' hü'u

46,84
40,00

1 .950.000.000
80.000.000.000

32,39
29,48

Ti lê
so' hU'u
0/
/0

Cong ty TNHH Ti6p van QuOc t
CD Biên HOa
Cong ty CO phn Ca phê Tin Nghia
COng ty 06 phn Gang container
Dng Nai
Cong ty 06 phn ThOng Nht
COng ty CO phn Quàn l D' an
Tin Nghia
COng ty CO phn khI du mO hOa
lông Tin Nghia
COng ty CO phn Vn tài Xang du
Tin Nghia
Cong ty 06 phn Thm dlnh giá
DOng Nai
COng ty 06 phân Däu nhO'n STS
COng ty TNHH Thânh ph6 COng
nghiëp mäi Nhcn Trach
Cong ty CO phn Scafe

s1

277.398.013.677

296.355.290.000

30

n

CONG TY CO PHAN TONG CONG TY TIN NGHIA

fl

4

CAC KHOAN OAU TU' TAI CHiNH (tièp theo)

(c)

Oáu tu' vào cong ty lien kêt (tiep theo)

Mâu s 1B 09 — DN/HN

n

Bin dOng trong c5u tu vào cong ty lien kt du'o'c trinh bay nhu sau:
2018
VND
n

s6 du' du nàm
Tang trong nám
Phn lo'i nhuân/(Iô) phân bó
C6tU'cdã nhân

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

31

2017
VND

180.025.973.548
125.763.179.000
(12.613.915.754)
(15.777.223.117)

93.402.668.761
103.591.385.370
(12.038.812.083)
(4.929.268.500)

277.398.013.677

180.025.973.548

-------------------CONG TV CO PHAN TONG CONG TV TIN NGHIA

Mu s' B 09- DN/HN

4

cAC KHoAN oAu TU' TAI CHINH (tiep theo)

(d)

Bau tu' gop v6n vào don vj khãc
2017
Giátrj
hç'ply

2018

Giá g 1 c
VND

GiátihcvpIy
(*)

(*)
Giã goc
VND VND

VND

Dtr phông
VND

(*)
(*)

-

23.232.800.000
61.526.695.803

(*)

-

4.914.700.000

Dv' phông
VND

Dâu tu' gop von vào don vi khác
Cong ty C phn Khu cong nghiêp
Long Khánh
COng ty Co phn Du tu' Long DU'c
COng ty CO phn Ché bin gO Tan
Mai
Cong ty CO phn Bô Kobe Vit
Nam
Cong ty CO phn lCD Tan Càng Long Binh
Ngân hang TMCP Hang Hài Viêt
Nam
Cong ty TNHH Thu'o'ng mai 1(9
thut và Du tu'
Cong ty CO phn Y du'ç'c phm Viêt
Nam

23.232.800.000
61.526.695.803
4.914.700.000

(*)

5.000.000.000

(*)
(*)

3.855.901.267

(*)

-

3.185.901.267

(*)

30.980.222.002

(*)

-

30.980.222.002

(*)

(*)

(1.396.638.391)

2.093.175.000

(*)

(*)

-

11.400.000

(*)

(1.396.638.391)

125.944.894.072

2.093.175.000
11.400.000
131.614.894.072

(*)

-

(*)
(*)

(1.383.661.866)

(1.383.661.866)

Ti ngày 31 tháng 12 nàm 2018 và ngày 31 tháng 12 nãm 2017, Tap doàn chu'a xác dinh du'o'c giá tn hçp Ic môt cách áng tin cy
cüa các khoán du tu' vào các cong ty trén, do các cong ty nay chu'a u'Q'c niêm yOt trén th tru'&ng chü'ng khoán.
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PHAI THU NGAN HAN CUA KHACH HANG

Ben thü' ba (*)
Ben lien quan (Thuyêt minh 43(b)(i))

2018
VND

2017
VND

432.035.474.070
190.792.526.704

452.604.934.883
2.891.368.230

622.828.000.774

455.496.303.113

(*) Tai ngày 31 tháng 12 nám 2018 và ngày 31 tháng 12 nàm 2017, chi tit khách hang chim
tü' 10% trô' len trong tong s phai thu ngan han ccia khách hang - ben thü' ba du'qc trinh
bay nhu' sau:

I
I
I
I
I
fl

Cong ty C phân Hiêp Quang Agro
Cong ty Sucafina SA

[

6

123.320.787.996
-

124.826.027.996
91 .178.691 .742

TRA TRU'aC CHO NGU'GI BAN NGAN HAN

Ben thCr ba (*)
Ben lien quan (Thuyèt minh 43(b)(ii))

2018
VND

2017
VND
(Trmnh bay Iai —
Thuyêt minh 46)

59.083.433.109
913.444.607

77.263.702.595
10.672.377.198

59.996.877.716

87.936.079.793

(*) Ti ngay 31 tháng 12 nám 2018 vâ ngây 31 tháng 12 nam 2017, chi tiët nhâ cung cp
chiêm ti' 10% trO' len trong tng s tra tru'c cho ngu'O ban ngn hn - ben thCi' ba du'qc
trinh bay nhu' sau:

ng
COng ty TNHH Trung TrI Lam
Cong ty TNHH Van tai Phü Hôa Phát
Cong ty TNHH San xuât Thu'o'ng mai Dch vci
L' Thành
Cong ty TNHH NOng san Kim PhCi Di Linh

r
r

2017
VND

Chi tiM cac khoán phai thu ngn hn cCia khách hang qua han thanh toán dc trinh bay tal
Thuyêt minh 9.

r
r

2018
VND

33

2018
VND

2017
VND

23.680.111.538
8.866.456.667

3.696.934.565
4.574.421.333

5.411.053.174
4.471.068.200

9.449.312.667
10.006.416.667

CONG TY CO PHAN TONG CONG TY TIN NGHIA
Mu so B 09 — DN/HN

7

PHAITHUVECHOVAY

(a)

Ngàn hn

Ben lien quan (Thuyêt minh 43(b)ii))

(b)

2018

2017

VND

VND

13.570.000.000

13.680.000.000

2018

2017

VND

VND

58.571.812.800

1.534.665.925

58.571.812.800

1.534.665.925

2018

2017
VND

Dài han

Ben tht ba
Ben lien quan (Thuyêt minh 43(b)(iv))

8

PHAITHUKHAC

(a)

Ngàn hn

VND

(Trinh bay Iai —
Thuyêt minh 46)
Ben thü' ba (*)
Ben lien quan (Thuyêt minh 43(b)(v))

70.758.799.160
30.540.767.154

102.610.054.292
5.024. 833.3 16

101.299.566.314

107.634.887.608

(*) Tai ngây 31 tháng 12 nám 2018 vâ ngây 31 tháng 12 nâm 2017. chi tit khách hang chim
tü' 10% tró' en trong tng s phei thu ngàn hn khác - ben thü' ba divc trinh bay nhu' sau:
Cong ty TNHH Thu'o'ng mi Djch vu Xut
nhp khàu Long Khang
Ong Trn Minh TrI

28.364.008.184
6.637.500.000

32.762.858.734
27.987.500.000

Chi tit các khoán phâi thu ngn han khác qua han thanh loan &c trinh bay t?i Thuyêt
minh 9.
(b)

Dài han
S du' the hin s tiên Tap doàn kI qu9, kI cu'o'c dài han.

34
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Mâu so B 09— DN/HN

DL)' PHONG PHAI THU NGAN HAN KHO DOI

Giá tn gôc
VND

2018
Giá tn có the
thu hOi
VND

Dy' phông
VND

lông giá tr các khoãn phài thu qua hn thanh toán
COng ty c6 phn Hp Quang Argo
Cong ty TNHH Thu'o'ng mi dlch vçi Xut nhp khu Long Khang
EOi tu'Q'ng khác

123.320.787.996
28.364.008.184
8.573.788.538

61.660.393.998
1 .789.558.957

61 .660.393.998
28.364.008.184
6.784.229.581

160.258.584.718

63.449.952.955

96.808.631 .763

Giá tn gôc
VND

2017
Giá tn cO th
thu hôi
VND

Du' phông
VND

32.762.858.734
7.787.652.233

16.381.429.367
572.147.357

16.381.429.367
7.215.504.876

40.550.510.967

16.953.576.724

23.596.934.243

lông giã tr! các khoàn phài thu qua hn thanh toán
Cong ty TNHH Thu'o'ng mi dlch vy Xut nhp khu Long Khang
DOi tu'o'ng khác

CONG TV CO PHAN TONG CONG TV TIN NGHiA
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Mu s6 B 09— DNIHN

HANG TON KHO
2018
Giá goc
VND
Nguyen vt lieu thn kho
Cong cy, dung cv
trong kho
Chi phi san xut kinh
doanh d& dang
Thành phm t6n kho
Hang hôa
Hang gO'i di bàn

2017
Giâ gôc
VND

Du' phông
VND

Di phông
VND
(5.802.948.122)

96.219.929.896

(5.004.419.350)

141.091.994.517

5.938.277.564

(306.036.286)

4.805.649.970

153.112.406.150
146.609.974.640 (12.379.665.064)
495.738.646.336 (11.008.680.483)
2.092.513.813

162.990.411.364
86.126.670.310
540.334.479.079
135.283.089.582

(19.098.379.177)
(7.616.997.077)

899.711.748.399 (28.698.801.183)

1.070.632.294.822

(32.518.324.376)

871.012.947.216

1.038.113.970.446

Bin dông ye du' phóng gm giá hang thn kho trong nãm nhu' sau:
2018
VND

2017
VND

S6 du' du nãm
(Hoàn nhp)/trIch Ip trong nâm

32.518.324.376
(3.819.523.193)

6.318.630.008
26.199.694.368

So du' cu6i näm

28.698.801.183

32.518.324.376

2018
VND

2017
VND

2.121.797.667
1.128.255.341
9.112.115.894

3.120.145.484
333.842.390
6.097.850.718

12.362.168.902

9.551.838.592

11

CHIPHITRATRU'YC

(a)

NgAn han

Cong c, dung cu
Chi phi sCi'a chO'a tài san
Khác

36
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CHI PHI TRA TRU'O'C (tiêp theo)

(a)

Ngãn hn (tiêp theo)

I

Bin dông v chi phi tr tru'àc ngn han trong näm nhu' sau:
2018
VND
9.551.838.592
33.888.791 .792
(31.078.461.482)

So du' dâu nàm
Tang trong nàm
Phân b6 trong nãm

I

12.362.168.902

I
(b)

J

9

3.243.938.388
20.398.895.184
(14.090.994.980)
9.551.838.592

Dài han

Chi phi thuê dt
Chi phi den bü gii phóng mt bang
Giá tn Io'i the vi trI dia '
Giá tn p'i thêkinh doanh
Chi phi san lap mt bang
Chi phi hoa hông mOi giô'i
Khác

2018
VND

2017
VND
(Trinh bay Ii —
Thuyêt minh 46)

218.367.971.373
200.009.289.640
97.408.660.127
13.418.105.870
9.223.218.777
7.973.746.908
43.152.665.120

8.146.364.062
166.081.454.680
105.651.851.661
15.667.772.929
9.458.451.357
5.304.387.135
42.063.611.472

589. 553.657 .8 15

352.373.893.296

Blén dng v chi phi tre tru'ó'c dài han trong nãm nhu' sau:

So dii' dàu nàm
Tang trong nàm
Chuyen tü' chi phi xây du'ng co' ben do'
dang (Thuyêt minh 14(b))
ChuyêntiJ' tài sen cô dnh vô hinh
(Thuyêt minh 12(b)))
Phân bô trong nâm
n

2017
VND

2018
VND

2017
VND

352.373.893.296
144.708.081.198

374.891.790.445
145.810.667.135

195.353.223.470

s6 du' cu6i nám

r

37

5.454.727.137
(108.336.267.286)

(168.328.564.284)

589.553.657.815

352.373.893.296

-------------------CONG TV CO PHAN TONG CONG TY TN NGHTA
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12 TAIsANCODINH
(a)

Hu'u hInh
Nhà cO'a,
vt kiên trüc
VND
Nguyen giã
549.271.307.608
Ti ngây 1 thang I nàm 2018
163.928.628
Mua trong näm
Xay dy'ng c bn mcii hoàn thânh
6.351.491.268
(Thuyt minh 14(b))
HQ'p nht kinh doanh
Chênh Ich t giá do chuyn
(18.422.116)
d61 báo cáo tài chmnh
Thanh I, nhu'cYng ban
(7.150.213. 151)
GOp von bang tài san
(1.138.801.099)
Phân Ioi I
Tai ngày 31 thang 12 nãm 2018

547.479.291.138

Máymóc
thi&b
VND

245.002.935.907
1.805.818.437
2.870.769.000
4.283.530.387

Thiêt bi
quàn ly
VND

Vu'o'n cay
Iâu nãm
VND

112.373.635.154 10.145.959.345
17.928.330.800 1.899.979.941

54.162.715.733

-

10.929.091.897

Phu'o'ng tin
vn tãi
VND

967.360.909
115.000.000

TOng cong
VND

7.648.822.819
-

978.605.376.566
21.798.057.806
21 .118.713.074
4.398.530.387
(779.305.085)
(15.434.064.790)
(10.858.367.451)

(685.788.697)

(17.743.925)
(735.661.964)
(3.708.154.300)
(554.155.537)

(57.350.347)
(14.613.428.331)

(84.974.495)

1.550.763.636

148.500.000

248.947.338.005

118.264.311.821

38

Khãc
VND

12.109.464.791 64.406.018.933

(6.307.000)
7.642.515.819

998.848.940.507

==--=-------------CONG TY CO PHAN TONG CONG TY TIN NGHIA
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TAI SAN CO D!NH (tièp theo)

(a)

HU'u hinh (tiêp theo)

Khu hao lüy ké
T?i ngay 1 thang 1 nâm 2018
Khu hao trong nâm
ChOnh loch t' giá do chuyn
d61 báo cáo tài chInh
Thanh l, nhiicvng ban
GOp vn bang tái san vào
Cong ty C phn KhI du
mô hOa lông TIn Nghia
Hcp nht kinh doanh
Phãn Io?i lal

Mu S 6 B 09— DN/HN

Nhà cü'a,
vat kuên trUc
VND

Mãymóc
thit bl
VND

Phu'ong tin
vn tài
VND

Thiêt bi
quàn ly
VND

Vu'orn cay
Iâu nãm
VND

Khác
VND

Tang cong
VND

233.887.770.834
22.320.832.219

167.726.749.467
14,378,313.519

68.925.136.487
8.676.253.336

7.562.441.959
783.801.632

20. 120.011.137
5.347.692.672

3.091.743.656
384.888.563

501.313.853.540
51.891.781.941

-

(306.659.488)
(12.177.617.503)

-

(2.380.162.668)
1.657.149.536

(12.668.272)

(958.615.528)

(11.303.196)
(9.578.823)

(1 .421 .547. 140)
1.584.232.888

(4.346.591)

(27.935.725)
(12.083.064.185)

(254.752.295)
(84.974.495)

72,916.648
4.346.591

Tai ngay 31 thang 12 nãm
2018

255.232.972.662

182.246.866.715

65.567.653.152

8.261.269.096

25.212.951.514

3.476.632.219

539.998.345.358

Giá trj con li
T?i ngày I tháng I nam 2018

315.383.536.774

77.276.186,440

43.448.498.667

2.583.517.386

34.042.704.596

4.557.079.163

477.291.523.026

Tal ngày 31 thang 12 näm
2018

292.246.318.476

66.700.471.290

52.696.658.669

3.848.195.695

39.193.067.419

4.165.883.600

458.850.595.149

Tai ngày 31 tháng 12 nãm 2018, tài san có dnh hO'u htnh cüa Tap don vO'i t6ng giá trl con lai là 11.638.346.916 ci6ng (ti ngày 31 tháng
12 nàm 2017: 138.014.330.592 ong) â ciuvc dung e lam tài san the chp cho các khoàn vay ngân han vâ dài han tü' ngân hang (Thuyet
minh 21 ).
Nuyên giá tài san Co cnh hü'u hinh cüa Tap doàn dâ khây hao hêtnhu'ng con svdyngtai ngày 31 tháng 12 nàm 2018 là 138.656.726.824
song (tai ngây 31 tháng 12 nàm 2017: 136.261.784.037 dong).
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TAP SAN CO D!NH (ti6p theo)

(b)

Vôhinh

Nguyen giá
Tai ngày 1 tháng 1 nâm 2018
Mua trong nãm
Khác
Chuyén sang chi phi trà tru'âc dài hn
(Thuyêt minh 11(b))

Mu S ' B 09— DNIHN

Quyen
sw dung dat
VND

Quyên SLI' dyng
mt nuó'c
VND

Phân mêm
ké toãn
VND

80.772.262.647

1.000.000.000

3.999.252.655
163. 171. 000

Khác
VND

Tong cong
VND

(12.109.533)

86.031.423.082
163.171.000
(12.109.533)

(5.454.727.137)

(5.454.727.137)

259.907.780

75. 305.425.977

1.000.000.000

4. 162.423.655

259.907.780

80.727.757.412

Khâu hao lOy kê
Tai ngày 1 thang 1 näm 2018
Khu hao trong nãm
Khác

4.734.233.271
323.605.317
19.907.727

1.000.000.000

2.548.549.288
521.886.150

259.907.780

8.542.690.339
845.491.467
19.907.727

T?i ngày 31 thâng 12 nãm 2018

5.077.746.315

1.000.000.000

3.070.435.438

259.907.780

9.408.089.533

Ti ngày 31 tháng 12 näm 2018

GIã tn con li
T?i ngày 1 thang 1 nãm 2018

76.038.029.376

1.450.703.367

-

77.488.732.743

Tai ngày 31 thang 12 nàm 2018

70.227.679.662

1.091.988.217

-

71.319.667.879

Ti ngày 31 tháng 12 nàm 2018, tài san c6 d,nh vô hlnh cüa Tap doàn vô'i tóng giá tr con Iai là 42.711.067.403 dóng (t?i ngày 31 tháng 12
nàm 2017: 53.117.591.047 6ng) dâ du'cyc dung e lam tài san the chep cho cac khoãn vay ngân han và dài han tü' ngân hang (Thuy4t
minh 21).
dung tai ngày 31 tháng 12 nâm 2018 là 2.281.899.815
Nuyên giã tài san c6 thnh vô hlnh cüa Tap doàn dã kheu hao het nhu'ng con sü'
cong (ti ngày 31 tháng 12 nàm 2017: 1.845.448.202 dng).
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BAT DQNG SAN DAU TI)

Nguyen giá
Tai ngây 1 tháng 1 nãm 2016
Tang trong nàm
Xây dung co' bàn dO' dang mO'i hoàn thành
(Thuyêtminh 14(b))
Thanh l

Nhà ci'a,
vat kiên tróc
VND

Co' so' ha tang
khu cong nghip
VND

Tong cong
VND

569.153.279.835
85.128.267.831

794.204.820.003
45.502.726.290

1.363.358.099.838
130.630.994.121

39.116.366.340

222.620.750.750
(2.548.924.506)
1.059.779.372.537

261 .737.11 7.090
(2.548.924.506)
1.753.177.286.543

Tal ngày 31 tháng 12 nãm 2018

693.397.914.006

Khâu hao Iüy kê
Tai ngáy 1 tháng 1 nàm 2018
Khâu hao trong nãm
Thanh l'

230.781.496.353
21.545.545.666

277.106.320.285
55.861 .278.679
(1 .976.250.294)

507.887.816.638
77.406.824.345
(1.976.250.294)

T?i ngày 31 thâng 12 nàm 2018

252.327.042.019

330.991.348.670

583.318.390.689

Giâ tn con Iai
Tai ngày 1 tháng 1 nàm 2018

338.371.783.482

517.098.499.718

855.470.283.200

Tal ngày 31 tháng 12 nãm 2018

441 .070.871.987

728.788.023.867

1.169.858.895.854

Tai ngày 31 tháng 12 nàm 2018, bâtdng san dâu tu' cüa Tp doàn vO'i tong giá trj cOn li là 277.401.627.863 Ong (tal ngày 31 tháng 12
nàm 2017: 89.403.574.758 dông) dà du'Q'c dung dê lam tài san the chp cho các khoàn vay ngàn hn và dài han t ngân hang (Thuyêt minh
21).
Nguyen giá bt dOng san du tu' cüa Tap doàn dâ,khâu hao ht nhu'ng cOn sv dung t?i ngày 31 tháng 12 nãm 2018 là 4.715.330.530 dng
(tai ngày 31 thàng 12 nàm 2017: 1.301.920.189 dOng).
Doanh thu phAt sinh tO' bat dOng san dâu tu' cho nãm tài chinh këtthOc ngày 31 tháng 12 nãm 2018 và ngày 31 tháng 12 nám 2017 du'cc
thuyêt minh tai Thuyêt minh 32.
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CH,PHiXAYDçrNGCo'BANDo'DANG

(a)

Chi phi san xuât, kinh doanh do' dang dài hn

Di an Khu dan cu Phü Thanh - Long Tan
Chi phi bôi thu'ô'ng
Dcv an nüi DOng Dài
Du' an Khu dan cu, dich vu. du ich Cu Lao
- Tan Van
Khác

(b)

I'

2018
VND

2017
VND
(Trinh bay Ii —
Thuyêt minh 46)

1.023.697.215.639
720.628.002.262
428.70291 3.441

1.142.979.242.253
8 16.136.293.178
339.43231 5.940

287.748.391 .398
20.860.284.479

35.643.840.136

2.481.636.807.219

2.334.191.691.507

2018
VND

2017
VND
(Tririh bay Ii —
Thuyêt minh 46)

766.057.695.122
738.516.784.948

555.477.614.975
666.363.727.999

338.102.540.122
170,843,433.506
102.138.717.500
93.849.019.080
53.436.986.379
38.346.304.167
37.611.892.506
34.137.408.158
33.674.196.944
31 .693.861 .406
25.791 .882.588

557.398.306.659
176.770.004.588

25.852.397.090

23.666.183.023

24.948.746.221
80.680.915.570

24.930.001.893
134.549.437.185
109.394.610.322

2.595.682.781.307

2.551.061.194.317

Chi phi xáy du'ng co' bàn dO' dang

Khu Cong nghiêp Ong Kèo
Du' an Dat DO ti'nh Ba RIa VUng Tàu
Du' an khu dan Cu', dich vu và du ich Ci
Lao Tan Van
Khu Cong nghiêp An Phu'àc
Trung tam Thu'orig mi cao tng
Khu dan cu' phu'O'ng Quang Vinh
Khu Cong nghip Nho'n Trach 6D
Khu du lich sinh thai Dai Phu'O'c - Nho'n Trach
Khu tái dlnh cu' Hiêp HOa
Trung tam Thu'ng mi Hiêp Phu'&c
Càng Tong hQ'p Phii Hü'u
COng trinh xây dy'ng tram xang dàu
Quyn sü' dung dt ti Tam Phu'àc
Tram xir 19 nu'ó'c thai Khu COng nghip
Nho'n Trach 3
Tr?m xu' 9 nu'c thai Khu COng nghip
Ong Kéo
Kho Xang dâu PhU HO'u - Nho'n Trch
COng trinh khác

n
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88 .437 .873. 30 1
33.275.516.852
24.421.963.129
74.653.898.439
29.875.313.830
26.062.120.038
25.784.622.084
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CHI PHI XAY DçJ'NG CG BAN DO' DANG (tip theo)

(b)

Chi phi xây du'ng co' bàn do' dang (tiep theo)
Biên dng v chi phi xây du'ng c bàn d& dang trong nám nhu' sau:

15

2018
VND

2017
VND
(TrInh bay Ii —
Thuyêt minh 46)

SO du' dàu nãm
Xây dti'ng co' bàn
Chuyên sang chi phi trà tnu'O'c dài hn
(Thuyét minh 11(b))
Chuyên sang tài san cô dinh hü'u hlnh
(Thuyêt minh 12(a))
Chuyn sang bt dng san du tu'
(Thuyêtminh 13)

2.551.061.194.317
522.830.640.624s

2.346.273.600.776
498.827.804.175

S dii' cuOi nàm

2.595.682.781 .307

(1 95.353.223.470)

(30.496.782.551)

(21.118.713.074)

(10.793.226.394)

(261.737.117.090)

(252.750.201 .689)
2.551.061.194.317

PHAI TRA NGU'O'I BAN NGAN HN
2018
VND
Bàn thU' ba (*)
Bàn lien quan (Thuyt minh 43(b)(vi))

2017
VN

272.336.636.826
75.790.522.825

192. 932.236.689
84.686.609.905/

348.127.159.651

277.618.846.594

(*) Tai ngày 31 tháng 12 nãm 2018 Va ngày 31 tháng 12 nàm 2017. chi tiêt nhà cung cap
chiêm tü' 10% tr en trong tong s6 phái trà ngu'O'i bàn ngán hn — bàn thi:i ba du'c
trinh bay nhu' sau:
2018
VND

2017
VND

53.487.750.000

Ho'p tác xa Ca phé Thiy Tin

Tai ngày 31 thàng 12 nãm 2018 và ngay 31 tháng 12 nàm 2017, Tap doàn khOng cô khoán
phài trà ngu'O bàn ngàn hn nào bi qua hn thanh toán.
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NGU'cYI

(a)

Ngãn hn

I2018
VND
thU' ba (*)
Ben lien quan (Thuyt minh 43(b)(vii))

2017
VND

83.637.219.924
105.292.635

540.106.259.312
11.029.806.400

83.742.512.559

551.136.065.712

I

(*) Tai ngày 31 tháng 12 nãm 2018 và ngây 31 tháng 12 nàm 2017, Tap doàn khOng có
ngO'i mua chim tü' 10% tr& len trong tng so ngu'O mua tre tiên tru'O'c ngn han.

I(b)

Dài
2018
VND

2017
VND

I
174.731.356.466

Bênthü'ba (*)

U

I
U
I
I
I
I
I
I
I
1

141.962.746.192 ,..

(*) Tai ngây 31 thâng 12 nãm 2018 Va ngây 31 tháng 12 nàm 2017, Tp doàn không C& pQ
ngu'O'i mua chiêm tü' 10% tr& len trong tong so ngu'O mua tra tiên tru'O'c dài hn.
\
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THUE vA CAC KHOAN KHAC PHAI THU/PHAI NQP NGAN SACH NHA NU'O'C
Bin dông ye thué

va

các khoân khác phái thu/phài np ngân sách Nhà nu'ó'c trong nãm nhu' sau:
Ti ngày
1.1.2018
VND
(Trinh bay Ii —
Thuyêt minh 46)

(a)

dã n.p trong nám

S 1 du'qc

Ti ngày
31.12.2018
VND

can tth'trong nâm

Phãn Ioi Ii
VND

(3.334.843.324)
(2.858.602.372)
(14.764.467.935)
(14.114.779)

1.553.369.371
561.673.011
14.423.455

1.553.369.371
561.673.011
6.257.784.473
14.423.455

(20.972.028.410)

2.129.465.837

8.387.250.310

Phâi thu
Thu TNDN
Thue nha dat
Thu GTGT
Thuthunhpcánhân

(b)

S 1 dã du'o'c hoànl

So phài thu/
phài np trong nãm
VND

3.334.843.324
2.858.602.372
1.345.525.901
14.114.779

19.676.726.507

7.553.086.376

19.676.726.507

33.872.996.394
24.033.247.750
5.123.005.971
1.904.759.170
13.090.005
321.247.051

202.628.522.457
101.679.049.998
115.862.536.185
14.204.510.063
38.592.016
446.645.781

(203.676.559.357)
(126.273.970.759)
(74.069.245.501)
(15.024.070.126)
(48.102.053)
(408.693.801)

(14.764.467.935)

(14.114.779)

561.673.011
1.553.369.371
14.423.455

65.268.346.341

434.859.856.500

(419.500.641.597)

(14.778.582.714)

2.129.465.837

Phài flop
Thu GTGT
Thue nha dat
Thu4 TNDN
Thu thu nhâp cá nhân
Thuê tài nguyen
Thu khác
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18.060.491.559
48.469.666.026
1.085.507.783
3.579.968
359.199.031
67.978.444.367
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CHI PHI PHAITRANGAN HAN

Tam tInh giá vn bt dng san dà ban (*)
Chi phi ãi vay, Iãi trái phiêu phài tra
Tam tinh giá von ha tang khu cong nghip
Khác

2018
VND

2017
VND
(TrInh bay Iai —
Thuyêt mirih 46)

604.813.347.595
38.381 .359.555
17 .491 .253. 512
5. 907. 120.150

44.923.517.089
34.982.257.628
22.870.670.416
8.398.879.502

666.593.080.812

111.175.324.635

(*) Khoan muc nay chi yu bao gm cac chi phi tam tinh cho c sO' ha tang chu'a xây dyng
cüa din tich bat dng san dä ban ccia dc an Khu dan cu' Phü Thanh - Long Tan.
19

DOANH THU CHU'A THU'C HIN NGAN HN VA DAI HIN

(a)

Ngán han

Li

I
I
I
I
I
p

Doanh thu tü' hoat ông cho thuê ha tang khu
cOng nghip
Doanh thu t hoat dng cho thuê khác

(b)

2018
VND

2017
VND
(TrInh bay Ii —
Thuyêt minh 46)

95.879.629.564
2.100.120.467

34.460.533.652
2.14091 3.329

97.979.750. 03 1

36.601 .446.981

2018
VND

2017
VND
(Trinh bay Ii —
Thuyêt minh 46)

2.809.751.289.197

2.327.851.618.732

6.442.133.430
8.900.483.343

19.808.634.968

2.825.093.905.970

2.347.660.253.700

Dài hn

Doanh thu tLr hoat dng cho thuë ha thng khu
cOng nghp
Doanh thu chu'a thj'c hin gop v6n bng tài
san vào cong ty lien kêt
Doanh thu tü' hoat dng cho thuê khác

I
I
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PHAI IRA KHAC

(a)

Ngan hn

Ben thv ba (*)
Ben lien quan (Thuyêt minh 43(b)(viii))

Mâu so B 09— DN/HN

2018
VND

2017
VND
(TrInh bay Ii —
Thuyêt minh 46)

153.810.556.508
917 .785. 000

62.1 08.7 17.257
100.000.000

154.728.341.508

62.208.717.257

(*) Tai ngày 31 tháng 12 nãm 2018 và tai ngày 31 thâng 12 nãm 2017. chi tiêt các khon phi
tre ngàn hn chiêm tU' 10% tró len trong tng so phi tr khác du'c trinh bay nhu' sau:

C6 ti'c phai tra (Thuyêt minh 29)
Phai tré tiên dt cpc thuê dat khu Cong
nghiêp Nhcrn Trch 3
Nhân k qu9, k' cu'o'c

I
1
I
I
I
I
I
1
I
I

(b)

2018
VND

2017
VND

67.510.891.458

8.750.980.000

46.625.483.455
26.005.003.946

23.808.371 .685
6.287.637.820

2018
VND

2017
VND

153.000.000.000
56.394.166.774

50.000.000.000
64.684.151.350

26.674.087.676
24.959.484.555
1 .433.336.497

26.674.087.676
12.162.652.325
3.273.629.790

262.461.075.502

156.794.521.141

Dài han

COng ty CO phn dch vi Thng mai vâ
Xây du'ng Dia Oc Kim Oanh
Fhâi tre dài han tiên thuê dat
Phai trà Hi dOng bOi thu'ng huyn Long Thành
cho chi phi bOi thu'ng dir an Khu Cong nghp
Tam Phuc
Nhân k' qu9 cho thuê nhà xu'&ng
Khác
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VAY

(a)

Theo thô'i han thanh toán

2018
VND

Ngan han
Vay ngân hang
Vay dài h?n ngân hang ên h?n tra
trong vông 1 nãm
Vay dâi han ttr Qu9 bao v môi tru'ng và CáC
cá nhân den han trá trong vông 1 nãm
Trái phiu (Thuyét minh 22)
Ben lien quan (Thuyêt minh 43(b)(ix))
Khác

Dài han
Vay ngàn hang
Vay ngân hang den h?n tra trong vông 1 nãm
Vay tü' Qu9 baa ye môi tru'ô'ng Va CC cá nhàn
Vay tCv Qu9 bào v môi tring Va CC c nhân
dn hn tra trong vông 1 näm
Vay tCi' Qu9 clâu tu' phát triên DOng Nai
Khác

829.991.761.023

1 .402.019.234.841

76.052.744.302

49.986.504.278

7 .640.000.000
187.300.000.000
5.819.617.115

7.236.500.000
188.000.000.000
404.000.000.000
82.826.595.617

1.106.804.122.440

2.134.068.834.736

1.207.155.352.516
(76.052.744.302)
200.848.897.550

913.566.176.97 1
(49.986.504.278)
43.890.000.000

(7.640.000.000)
10.757.450.301
25.623.457.716

(7.236.500.000)
15.799.409.091
9.673.059.036

1.360.692.413,781

48

2017
VND
(Trinh bay Iai —
Thuyêt minh 46)

925. 705. 640 .820

j

I

I
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VAY (tiêp theo)

(b)

Biên dông cüa các khoân vay ngàn han

Vay ngân hang
Trâi phiêu (Thuyêt minh 22)
Khác
Ben lien quan
(Thuyt minh 43(b)(ix))

Ti ngày
1.1.2018
VND

Tang
VND

1402.019.234.841
188.000.000.000
82.826.595.617

7.877.280.474.639
4.402.962.711

(8.449.750.492.701)
(700.000.000)
(81.409.941.213)

Tai ngây
31.12.2018
VND

442.544.244

829.991.761.023
187.300.000.000
5.819.617.115

442.544.244

1.023.111.378.138

(404.000.000.000)

404.000.000.000
2.076.845.830.458

Giám
VND

Dánh giá Iai
ty giá noai té
cuôi nãm
VND

7.881.683.437.350

(8.935.860.433.914)

Chi tit s du' cu61 nàm cüa các khoán vay ngãn hang ngn han nhu' sau:
Ngãn hang

Ngãn hang Nong nghiep và Phát trin NOng thôn
— Chi nhánh DOng Nal

Ngãn hang Thng mai CO phn Cong thu'ang
— Chi nhánh DOng Sài GOn

Ngan hang Thu'ong mi CO phan Cong thu'ang
— Chi nhãnh Ba Dinh

Tai san the chap

So du' cuôi nàm
VND

Lãi suât
(%In am)

20.000. 000. 000
20. 393.794.316
43.881.326.286

6,5
7,0
3,0

Quyên 51i dung dat so tal Chung cu' Quang Vinh Va
Tram dung xe Tan Phü
Quyen scr dyng dat, nhà may vã các tài san di kern
khác

219.553.705.713
74.698.028.086

5,0 - 9,5
2,5 - 4,5

Quyên sO dung dat, tru sO' lam viec và hang tOn kho

41.378.998.660

TheotCing
giây n
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Hang ton kho vâ khoân phài thu
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VAY (t16p theo)

(b)

Biên clông cüa các khoàn vay ngàn han (tiep theo)
Chi tit s6 du' cu61 nãm cCia các khoàn vay ngãn hn ngàn hang nhu' sau (tip theo):

Ngân hang

So du' cuôi nãm
VND

Ngán hang Thu'ng mai C6 phân Vit Nam Th!nh Vu'p'ng
— Chi nhánh SOng Nai

44.382739.044

Ngân hang China Construction Bank Corporation
— Chi nhänh Thanh ph6 H Chi Minh

40.500.000.000

Ngân hang Thu'ng mi 06 phn Du tu' Va pat trin
— Chi nhanh Song Song Nai

Ngàn hang Thu'o'ng mi TNHH E.SUN
— Chi nhanh Song Nai

Ngan hang Thu'cYng mi C6 phOn Ngoi thuung
Viêt nam — Chi nhanh Song Nai

136.766.822.513
143.662.495.354

35.905.757.850
2. 573.200.000

6.294.893.201
829.991.761.023

50

Lãi suât Tài san the chap
(%/nàm)
Theo tiing khê
u'c nhn n

Hang hôa trong nàm

6,3 Tin chp

5,2 - 6,0 Tram xàng du Xuãn Lc
3,2 - 3,4 C6 phiêu Cong ty 06 phOn Phât trin Khu Cong nghip
Tin Nghia

6,0 - 7,7
5,2 - 6,95 Tin chap
Tram xàng du La Nga, Báu Ham va Snh Quan 3
6,0 Nha may san xuOt du'c vá tai san dinh kern

1
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VAY (tiêp theo)

(c)

Biên dông cüa các khoàn vay dài han

Vay ngân hang
Vay tü' Qu9 bo ye mOi tru'ô'ng, Qu9 du tu'
phát triên va các cá nhàn

Mâu

so B 09— DN/HN

Tai ngày
31.12.2018
VND

Tai ngày
1.1.2018
VND

Tang
VND

913.566.176.971

349. 189.269.921

(55.600.094.376)

1.207.155.352.516

69.362.468.127

191 .372.995.264

(23.505.657.824)

237.229.805.567

982.928.645.098

540.562.265.185

(79.105.752.200)

1 .444.385.158.083

Giâm
VND

Chi tit s6 du' cuôi nàm ccia câc khon vay ngân hang dài han nhu' sau:
4gan hang

Han mu'c

s6 du' cuôi näm

Do'n vi

VND
Ngân hang Thu'o'ng mal 06 phän Dàu
tu' vâ Phát trin Viêt Nam - Chi
nhánh DOng Nai
Ngân hang Thu'ng mi CO phn
A Châu — Chi nhãnh DOng Nai

Lãi suât
(%Inãm)

2.947.000.000

JPY

283.519.406.275

382

460.000.000. 000
115.102.000.000

VND
VND

78.892.509.167

15- 17,8

426.460.000.000

VND

172.387.720.659

Theo ti.ing
an nhän nc

51

Tài san the chap

The chap quyên sii dçing dat
Quyen sCvdyngdàttiCCi LaoTân Van
va tai san gàn lien vO'i dt hinh thành
trong tu'cYng lai
Quyen sCr dung dOt và tài san gn lin
trén dat, cOng nçi phai thu

-------------------CONG TV CO PHAN TONG CONG TY TIN NGHIA
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VAY (tiep theo)

(c)

Biên dng cüa các khoãn vay dài hn

Ngãn hang
Ngân hang Thu'o'ng mi C6 phn
Phu'o'ng Song - Chi nhánh Ba Ra
VCing Tàu
Ngân hang Thu'o'ng mai Co phn
Cong thu'cYng Viêt Nam - Chi nhánh
TP.HCM
Ngân hang Thu'o'ng mai CO phn Cong
thu'o'ng — Chi nhánh Song Sài Gôn

Ngân hang Thu'o'ng mai CO phn Vit
Nam Thlnh Vu'cng
— Chi nhánh sóng Nai
Ngân hang TNHH MTV Shinhan Viêt
Nam - Chi nhánh Biên Hôa

Ngan hang ThuYng mai CO phn Xang
dâu Petrolimex — Chi nhânh Song Nai

Mu so B 09— DNIHN

Lãi suât Tài san the chap
(%/nám)

Han mU'c

Do'nvi

S du' cuôi ky
VND

3.080.000.000

VND

3. 080.000. 000

Theo thóa thun tai
kh u'O'c nhn nç

9

650.000.000.000

VND

241.899.497.256

45.900.000.000

VND

7.050.000.000

4.100.000.000

VND

1.166.081.277

300.000.000.000

VND

165.358.011.212

18.800.000.000

VND

7.842.126.670

280.000.000.000

245.960.000.000

VND

1.207.155.352.516
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2 xe chO'a cháy hiêu Hino

Th chp quyn sO' dung dt Khu
cOng nghiep

Tru sO' lam vic, may mac thiét bi
va hang tOn kho cOa chi nhánh
Bào Lc
Theo tO'ng khè irO'c May môc, thiêt bj thuc di,r an nhà
may diu Long Khánh
nhân nç'
9,5

9,5

Ho'p dOng th chp quyèn khai
thác Khu Cong nghip Ong Kéo

6,79 Nhâ kho tai KCN Nhcn Tr?ch
Quyn khai thác và sO' dyng tai san
hinh thành tO' Khu COng nghiep
AnPhu'O'c
9,6-10,6

-------------------CONG TY CO PHAN TONG CONG TY TIN NGHiA
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TRAI PHIEU THU'cYNG PHAT HANH
2018
Lãi suât Ky hn
Giá trl
VND (%/nãm) nãm

2017
Giá trl
Lãi suât Ky hn
VND (%/nãm) nàm

Loai phát hành theo mênh giá
Ngân hang TMCP Du KhI Toàn Cu

Kdu
187.300.000.000 11 ,5%/nâm

5

KS'cu
188.000.000.000 11 5%/nàm

5

Tap doan phát hành trâi phiu d4thy'c hiên du tu' Dii' an Khu dan cu'Phü Thanh - Long Tan. Theo COng van s6 11470/BTC-TCNH ngày
14 tháng 8 nãm 2009 ye viec chap thun phát hành trái phiêu và hç'p dOng mua bàn trái ph14u só 01/2009/HSNTMBTP/2009/GP.BANK-NIC
ngày 16 thAng 8 nãm 2009 giü'a Ngân hang TMCP Dâu khI bàn Cu (GP Bank) và Tap doàn vO'i các diu khoàn Cu th nhu' sau:
T6ng kh6i Iu'o'ng phát hành là 1.000 trái phi6u vó'i kS' han là 5 nàm tu'o'ng U'ng vO'i tóng giá tn là 1.000 t) dng, du'çc chia lam 2 ccrt phát
hành môi lan 500 trái phiêu.
Lãi suttrái phiu tü' 24 tháng l2nàm 2017 d6n 23 tháng 6 nãm 2018 là 10,175%Inãm; lài suttü' 24 tháng 6 nàm 2018 d6n 24 tháng 12
nàm 2018 là 10,05%Inàm. Lãi suât các k' tiêp theo cüa phu lyc hQ'p Ong nêu trên thay di 6 tháng/ln, áp dung lãi sut bang lãi suât bmnh
quân cüa lài sut tiêt kim kS' han 12 tháng lãi trá cuoi k' áp dung dOi vó'i d6ng Vit Nam (trong tru'ô'ng hQ'p ngân hang không cong b6 Iài
sutti6t kim 12 tháng trà lâi cu61 kS' áp dung dOi vá'i dng Vit Nam thi sü' dung loai hinh huy dng lâi ti6n gi'i khác cO kS' han tv'o'ng du'o'ng)
cong bO tai bôn ngân hang thu'o'ng mai t?i Ha N bao gom: Ngân hang NOng nghip Va Phát triên NOn thôn Vit Nam (So' Giao dich),
Ngân hang Thu'o'ng mai CO phan COng thu'o'ng Vit Nam (chi nhánh Ha Ni), Ngân hang Thu'o'ng mai Co phân Su tu' Va Phát triên Vit
Nam (So' Giao djch 1), Ngân hang Thu'ong mai Ca phn Ngoai thu'ong Vit Nam (So' Giao dlch) vào ngày xác dnh lãi sut hang nàm, cong
vO'i lài sut biên 3,5%/nâm.
Tài san th chp dam bâo là quyn sü' dyng 242.431 m2 dt 6' lâu thuc Dv' an Khu dan cii' Long Tan - Phü Thanh.
Tai ngày 31 tháng 12 nâm 2018, dv' nç trái phiOu con lai cüa Tap doán là 187.300.000.000 dng. Tap doàn dã mua lai tOng mênh giá con
lai vào ngay 2 tháng 1 näm 2019.
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QUY KHEN THU'O'NG, PHUC LO'I
2018
VND

24

2017
VND

S dv dâu nám
Trich lap them
Sr dung qu9

14.986.663.763
23.882.895.225
(13.757.074.972)

15.266.748.388
11.574.251.771
(11.854.336.396)

So du cuOl nãm

25.112.484.016

14.986.663.763

THUE THU NHAP HOAN LAI

Thuê thu nhp hoãn li phái tr:
Thuê thu nhâp hoãn al phi tre trong
vông 12 tháng
Thuê thu nhp hoãn li phái trà sau
12 tháng

2018
VND

2017
VND

1.737.537.341

1.737.537.341

33.379.167.573

70.652.163.030

35.116.704.914

72.389.700.371

Bin cOng gop cia thu thu nhàp hoân li không tInh bü trCj' các s du' lien quan dn cüng
môt co' quan thuê nhu sau:
Tài san thuê thu nhp hoãn Ii
2018
VND

2017
VND

82.390.455.626

68295.1 23.200

35.997.296.299

14.095.332.426

118.387.751.925

82.390.455.626

2018
VND

2017
VND

S du' du nàm
Hoàn nhâp thué thu nhâp hoân al phài tra
dâ du'yc ghi nhn ti' các nàm tru'&c
(Thuyêt minh 40)

154.780.155.997

146.299.989.061

So du' cuOi nãm

153.504.456.839

S di. dâu nám
Ghi nhn vào báo cáo két qua hoat dng
kinh doanh (Thuyêt minh 40)
S du' cuOi nàm
Thuê thu nhãp hoãn Ii phài trà

54

(1.275.699.158)

8.480.166.936
154.780.155.997

CONG TY CO PHAN TONG CONG TY TIN NGHiA
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THUE THU NHP HOAN LAI (tip theo)
Chi tiét thuê thu nhâp hoãn lai phãi trà

Các khoàn chènh Ich tam th&i chiu thug

2018
VND

2017
VND

35.116.704.914

72.389.700.371

Thu sut thu TNDN sü' dung d xác dnh giá tr tài san thu thu nhâp hoãn lai Va thu
thu nhp hoãn lal phài tra trong các näm kM thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2018 và ngày
31 tháng 12 nãm 2017 là 20%.

25

DU' PHONG PHAI TRA DAI HN

Dv' phông qu9 rüi ro v môi trv'Ong
Du' phông trç cp thôi viec

26

VONCHCJScYHL?U

(a)

S 6 Iu'ng c6 phiu

2018
VND

2017
VND

11 .377.000.000
6.805.591.380

8.077.000.000

18.182.591.380

8.077.000.000

2018
c6 phiêu C 6 phiêu
u'udãi
ph6thong

(b)

-

2017
Co phi6u C6 phleu
u'u dai
phô thông
155.800.000

S6 luc'ng c6 phiu dãng k'

200.000.000

86 lu'o'ng c6 phiu dâ phãt hành
So lu'Q'ng cô phiêu da phát hành them

155.800.000
44200.000

155.800.000

só luç'ng có phiu dang lu'u hành

200.000.000

155.800.000

Chi tiêt v6n gop cüa c6 dông

Van phong Tinh Uy Tinh Sang Nal
Cong ty C6 phân Ou tu'
Thành Thành Cong
C6 dong khâc
S6 Iu'çng c6 phiéu dã phát hành

%

2017
C6 phióu
ph6 thông

%

96.125.000

48

77.900.000

50

59.497.500
44.377.500

30
22

54.530.000
23.370.000

35
15

200.000.000

100

155.800.000

100

2018
C6 phiêu
phô thông

55
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VON CHU ScY H'U (tiep theo)

(c)

TInh hinh biên dông cüa v 1n C 6 phân

So cô phiêu

C 6 phiêu
phô thông
VND

Tong cong
VND

Tai ngây 1 tháng 1 nãm 2017
Gopv6ri bOsung

151.706.270
4.093.730

1.517.062.697.120
40. 937.302. 880

1.517.062.697.120
40.937.302.880

Tai ngày 31 thang 12 nãm 2017
06 phêu mô'i phát hành

155.800.000
44200.000

1.558.000.000.000
442.000.000.000

1.558.000.000.000
442.000.000.000

T?i ngày 31 thang 12 nãm 2018

200.000.000

2.000.000.000.000

2.000.000.000.000

Mênh giá C6 phiu: 10.000 d6ng trén mt c6 phu.
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TNH HiNH TANG GIAM VON CHU SO' HU'U
Thng du'
V6n gop cOa
chU so' hu'u vOn c6 phân
VND
VND

V6n khác cüa
chüso'hü'u
VND

Chênh loch
dánh giá Ii tài
san (***)

VND

Chènh léch
t giá h6i doái
VND

1.517.062.697.120 5.634.952.321 53.068.359.204 (259.718.887.975)
Ti ngay 1 thang 1 näm 2017
- 9.436.345.986
40.937.302.880
V6n tang trong nàm
L6 trong nàm
Chia c6 tCrc
Trich qu
u tu' phát trin
Trich qu9 Ban diu hánh
Chênh lech t' giá do chuyn d61
báo cáo tái chlnh
Lçvi nhun tCr hcp dng hp tác
kinh doanh
Trich qu9 khen thu'&ng, phUc içi
Trich ip các qu9 khác
Hç'p nht kinh doanh
(5.866.074.014)
Chênh iech dánh giá Iai tái san
Giao dich vón cht s& hO'u
- 1.487.750.294
Tang khác

9.457.275.676

Tai ngây 31 thang 12 nãm 2017 1.558.000.000.000 5.634.952.321 63.992.455.484 (265.584.961.989)
442.000.000.000
Von tang trong nám (*)
Lç nhuãn trong näm
Chia cO t&c (**)
Trich qu9 u tu' phát triOn
Chenh ich t' giá do chuyOn d61
báo cáo tài chinh
Trich qu9 Ban diOu hánh
Trich qu9 khen thu'âng, phuc lci
Thay 56i li ich do giao dich vO
cO dong khong kim soát
Giám khác

9.775.213.265

(2.254.455.806)

T?i ngay3l thãng 12 nám 2018 2.000.000.000.000 5.634.952.321 63.992.455.484 (265.584.961.989)

7.520.757.459

57

-

Qu dâu tLP
phât triên
VND

17.682. 143. 168
(17.200.000.000)

Lç'i nhuân
Qu khác
thu.,c v'n
sau thuO
chü so' h&u chu'a phân ph6i
VND
VND
(Trinh bay li —
Thuyet minh 46)
4.999.760.399

80.229.112.523
(36.158.225.876)
(109.060.000.000)
(23.251.299.183)
(862.588.244)

23.251.299.183

128.611.891

26.347.252.626

1.137.875.356
(7.225.260.459)
(128.611.891)
60.041.982.48 1
113.350.615.143
59.134.226

2.613.810.275

-

1.428.415.412.436
33.173.648.866
(36.158.225.876)
(109.060.000.000)
(862.588.244)
317.937.589

317.937.589

-

T6ng cong
VND

5.128.372.290

78.132.734.076
145.193.348.092
(155.800.000.000)
(23.330.524.829)

23.330.524.829

1.137.875.356
(7.225.260.459)
60.041.982.481
(5.866.074.014)
113.350.615.143
4.160.694.795
1.481.426.018.073
442.000.000.000
145.193.348.092
(155.800.000.000)

-

(2.826.750.656)
(20.598.377.676)

(2.254.455.806)
(2.826.750.656)
(20.598.377.676)

(124.881.676) (4.582.587.083)

1.967.402.111
3.102.029.899

1.967.402.111
(1.605.438.860)

49.552.895.779

545.785.207

25.839.861.017

1.887.501.745.278
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TINH HiNH TANG GIAM VON CHU SO' H'U (tiêp theo)
(*) Theo Nghi quyt cia Di hi dng C ông s6 01/NQ-DHeCD ngày 21 tháng 4 nam
2017, Dai hOi dng c6 dông dã thông qua phu'o'ng an phát hành cô phiu dé tang
vOn diêu le. Viêc tang von diu lé nay dã hoàn thành vâo ngày 27 thàng 6 nàm 2018.
(**) Theo Ngh quyt cCia Dai hôi dng C dOng s 01/NQ-DHCD ngày 20 tháng 4 nãm
2018. Dai hi dng c6 dOng d thông qua viêc chia c tü'c 10%/mnh giá bang tiên
mt cho các c dOng vO s6 tin là 1 55.800.000.000 dng.
(***) Chênh lch dánh già lai tài san là khoàn chênh léch giu'a giã tr! ghi s khoán du tu'
Tang Cong ty va phn sO' hu'u ctia Tong Cong ty trong vOn chCi sO' hCi'u cüa cOng ty
con

28

LçyI ICH CO DONG KHONG KIEM SOAT
2018
VND

r

n
F
F
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1.086.702.676.845
VOn du tu' cüa chi:i sO' hO'u
28.941.251 .044
Thang dii' von cO phàn
18.265.313.876
Quç' khen thu'O'ng, phüc Io'i va Ban diêu hành
930.906.176
Hp nhàt kinh doanh
(1.967.402.111)
Thay dOi o'i ich do giao dch vó cOng ty me
123.732.094.253
Lcyi nhun sau thu chu'a phan ph6i
1.256.604.840.083

2017
VND
1 .020.480.876.845
28.941 .251 .044
23.214.980.088

106.607.032.641
1.179.244.140.618

Bin dng ye li ich c dOng khOng k14m soàt trong nãm nhu' sau:
2018
VND
1.179.244.140.618
S dii' du nàm
66.22 1 .800.000
V6n tang trong nàm
141.002.123.277
Li nhun sau thuê chu'a phàn phOi
(56.631 .073.714)
Chia cO tCrc nàm 2017
(67.444.131.458)
Tam Cing cOtCvc nàm 2018
(5.359.148.682)
Quç' khen thu'O'ng, phüc lo'i và Ban diêu hành
409.482.470
Qu9 khàc thuôc vOn chü sO' h0'u
930.906.176
HQ'p nhât kinh doanh
(1.967.402.111)
Thay dOi 'i ich do gao djch vO'i cOng ty m
1 .256.406.696.576

S6 dii' cui nàm

58

2017
VND
1.162.124.901.456
7 .763.654.0 14
40.421 .523.463
(29.549.818.661)
(4.348.991.312)
(86.1 53.920)
2.91 9.025.578
1.179.244.140.618
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COTU'C
Bin dong v c6 tü'c ph trà trong nãm nhu' sau:
2018
VND
8.750.980.000
279.875.205.172
(221.115.293.714)

Sôdu'càu nàm
Co tU'c phài trà trong nâm
CO tU'c a chi trá bang tiên

67.510.891.458

SO du' cuÔi nâm (Thuyèt minh 20(a))
30

LAITRENCOPHIEU

(a)

Lãi co' bàn trên c6 phieu

2017
VND
138.609.818.661
(129.858.838.661)
8.750.980.000

Co
Lãi co' bàn trén c6 phiéu c5u'cc tinh bang hiu cüa so I'i nhuân thun phân bO cho
Iu'o'ng
blnh
quân
gia
quyen
cüa
dông va so trich qu9 khen thu'O'ng, phUc Iç'i chia cho sO
sO cO phu phO thông c'ang Iu'u hành trong nàm, khong bao gm các CO phiOu phO thông
&j'crc Tong Cong ty mua Iai và giü' lam cO phiOu qu:
2018

Lç'i nhuân/(IO) thun phân bO cho cac c6 dông
(VND)
TrCr: sO trIch qu9 khen thu'&ng phüc lcyi (VND) (*)

Binh quân sO cO phiOu phO thông dang lu'u hành
(CO phiOu)
Lâi/(l) co' bàn trên m61 cO phiOu (VND)

2017
(TrInh bàylai—
Thuyêt minh 46)

145.193.348.092
-

(36.158.225.876)
(11.646.350.028)

145.193.348.092

(47.804.575.904)

179.947.667
807

145.274.427
(329)

(*) SO trIch qu9 khen thu'O'ng, phüc IQ'i du' kin cho nãm tài chInh kM thüc ngày 31 tháng
12 nàm 2018 du'çc u'O'c tInh dy'a bO'i Ban TOng Giám doc.
(b)

Lãi suy giãm trén cO phiêu
TOng Cong ty khong cO cO phiéu tim näng cô tác dng suy giàm lãi trên cO phu.
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CAC KHOAN Myc NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN
No' khó dôi dã xü' ly

COng ty TNHH MW SOng Dà DOng DO
Cong ty TNHH Xây dcng Van Tháng
dÔi tung khác
So du' cuO nàm

(b)

I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1

2018
VND

2017
VND

867.358.800
550.500.000
850.586.409

867.358.800
550.500.000
850.586.409

2.268.445.209

2.268.445.209

Ngoai tè các oai
Khon muc tin và các khon tu'o'ng du'cvng tin dã bao gm s6 ngo?i té 817.213 DO a
M9 (tai ngây 31 tháng 12 nãm 2017: 2.861.384,75 DO a M9).

(c)

Tài san thuê hoat dông
Các khon thanh toán thuê t61 thiu trong tu'o'ng al theo hp dông thuê ho?t dng khong
hCiy ngang cho nãm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2018 Va ngày 31 tháng 12
nàm 2017 du'o'c thuyêt minh t?i Thuyêt minh 44.
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DOANHTHUTHUANVE BAN HANG vAcuNG CAP DICHV

Doanh thu
Doanh thu bàn thành phâm, hang hôa
Doanh thu cung cap djch vi
Doanh thu kinh doanh ha tang khu
cong nghip
Doanh thu kinh doanh bat dong san
Doanh thu ho'p dông xày dcrng
Doanh thu khâc

2018
VND

2017
VND

9.279.169.044.131
335.422.749.427

8.397.392.919.542
243.531.157.353

213.736.627.054
162.762.323.672
70.830.995.676
15.833.977.053

255.823.102.962
283.494.782.230
53.533.495.111
13.668.828.568

10.077.755.717.013

9.247.444.285.766

Các khoàn giàm tru'
Giarn giá bàn hang
Chiêt khàu thuo'ng mi
Hang bàn bi tra al

3.527.264.240
405.789.803
732.361.771
4,665.41 5.814

Doanh thu thuân
Doanh thu thuàn bàn thành phàm, hang hOa 9.274.503.628.317
335.422.749.427
Doanh thu thuãn cung cap dlch vçi
Doanh thu thuàn kinh doanh h tang
213.736.627.054
khu cong nghip
162.762.323.672
Doanh thu thuàn kinh doanh bat dng san
70.830.995.676
Doanh thu thun hp dOng xây du'ng (*)
15.833.977.053
Doanh thu thuàn khàc
10.073.090.301.199

(*)

439.182.780
245.935.195
107.285.041
792.403.016

8.396.600.516.526
243.531.157.353
255.823.102.962
283.494.782.230
53.533.495.111
13.668.828.568
9.246.651.882.750

Doanh thu tü' hcp dng xây dc'ng bao gm:

COng trinh xày dv'ng dà hoàn thành
Cong trinh xây dçi'ng dang hoàn thin
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2018
VND

2017
VND

67.877.464.338
2.953.531.338

28.756.863.277
24.776.631 .834
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GIA VON HANG BAN VA DICH VJ CUNG CAP
2018
VND

2017
VND

9.073.042.399553
Giá von thành phâm, hang hOa dã bàn
193.035.125.737
Giá von dich vi dà cung cap
99.883.627.959
Giá von kinh doanh ha tang khu cong nghiêp
97.351.911.434
Cia von kinh doanh bat dng san
68.802.337.272
Cia von hoat dOng xây dçng
1.393.341.008
Giá vn khàc

8.225.577.287.310
169.196.257.998
101.610.629.798
209.190.344.12 1
48.236.088.887
1 .008.063.497

9.533.701.994.054

8.754.818.671.611

2018

2017
VND
(TrInh bay Ii —
Thuyêt minh 46)

74.582.682.205
30.060.301.167
13.356.527.897
12.247.905.350

24.324.231.920
15.720.865.661
10.519.380.872
1.542.648.975

56.591.825
2.479.918.528

7.019.493
1.671.036.816

132.783.926.972

53.785.183.737

2018
VND

2017
VND

107.748.703.056
32.185.055.788
14.382.421.094

121.480.882.611
15.066.463.324

983.818.604
2.786.482.798

879.473.268
1.180.783.289

158.086.481.340

138.607.602.492

DOANH THU HOAT DQNG TAI CHINH

Lãi tiên g'i, tièn cho vay
06 tCi'c, Io'i nhuân du'cc chia
Lãi chênh léch tç' già hôi doái dà thçi'c hn
Lai bàn hang trâ châm
Lãithuàn do dánh giá Ii các khoàn cO
goc ngoi té cuôi nãm
Doanh thu hot dng tài chinh khàc
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CHI PHI TA CHINH

Lãi tin vay
L chênh léch t' giá hôi doái dà thi'c hiên
Lô tü' dãu tu' câ phO cO ki h?n
L6 thuân do dành giá Ii các khoán cO
gOc ngoi t cuOi nàm
Chi phi tài chinh khác
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CHI PHI BAN HANG

Chi phi djch vt,i mua ngoài
Chi phi nhân viën
Chi phi khâu hao tài sn cO dinh
Chi phi nguyen vat Iiu, cong cu
Thuê, phi: lé phi
Chi phi khác

37

2017
VND

89.241 .446.298
46.590.647.214
11.017.879.338
2.365.987.051
2.011.359.406
17.660.400.859

89.476.356.494
39.219.515.926
6.712.307.255
1.014.480.004
1.242.212.176
17.192.016.987

168.887.720.166

154.856.888.842

2018
VND

2017
VND
(Trinh bay lal —
Thuyêt minh 46)

126.678.861.259
73.211.697.520
42.106.004.395
14.893.829.322
16.766.245.413
5.815.135.651
39.213.537.915

99.724.733.037
8.475.955.385
51 .657.335.644
15.559.568.417
15. 563.9 11. 932
5.232.705.285
20.461 .484.639

318.685.311.475

2 16.675.694.339

2018
VND

2017
VND

945.591.123.530
142.773.845.17 1
1.980.106.426
2.300.519.199

6.876.071.462

12.065.682.309

1.916.688.000
55.987.500.000
12.352.149.546

1,104,711,276.635

77.1 32.409.008

CHI PHI QUAN LY DOANH NGHIP

Chi phi nhân vién
Chi phi dcv phông phei thu khá dOi
Chi phi dich vi mua ngoài
Chi phi khâu hao tài san cô djnh
Thuê, phi, lé phi
Chi phi van phông
Chi phi khác
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2018
VND

LçYI NHUAN KHAC

Thu nhàp khác
Thu nhp ttv hp dng lien doanh (*)
an (**)
Thu nhâp tiv thanh l' dv'
Thu nhp tii' thanh l' tài san
Thu nhp tii phat vi pham hop ông
Thu nhâp ti chuyên nhu'ng CO phiêu
thu'&ng ciia khoan du tu' dã thanh l'
Thu nhâp tt.v chuyên nhu'p'ng dat
Thu nhâp khác
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2018
VND
Chi phi khác
Chi phi tü hp dOng lien doanh (*)
Chi phi khu hao tài san c dinh trong
thO gian ngU'ng san xut
Thii lao Hôi dOng quàn trj và Ban kiêm soát
Thanh 19 tài san
Chi phi tü' chuyên nhu'oig dat
Chi phi khác

Lcyi nhuãn khác

r

n

I
I
I
I
I
I
I
I
U

LYI NHUN KHAC (tiêp theo)
2017
VND

731.988.508.438

10.102.127.750

6.701.906.167
2.691.833.340
1.345.383.149
29.934.437.589
3.1 85.355.498

753.825.069.920

43.858.915,743

350.886.206.715

33.273.493.265

8.823.100.392
2.911.333.340

(*) Theo hp dng lien doanh ngày 9 thàng 11 nàm 2017 giüa Cong ty Co phân Du tu'
Nho Trach ('NIC'), mt cong ty con cüa Tap doàn và VNIC 2 PTE. LTD. (VNIC).
môt cOng ty thành 1p t?i Singapore, hai ben dng 9 gop vn thành lap COng ty TNHH
Thành phô COng nghip mO'i Nho'n Trch (CNM) vài t9 l gOp v6n Ian lu't là 20%
và 80%. NIC gop von vào CNM bang mt khu dat ma NIC cO quyên sO' hO'u, phan
chênh loch giO'a giá th khu dt và già tr gOp v6n ctia NIC sê du'cc CNM thanh toán
li. Trong nàm 2018, NIC dã hoàn tt vic gop von và mt phân chuyên quyn sü'
dung dat cho CNM, theo dO già tn cüa phn quyên sCr dyng dat nay và giá gOc tu'o'ng
Cing du'o ghi nhân vào Thu nhâp khàc và Chi phi khác trong nàm.
(**) Dày là Io nhun tü' viêc chuyn nhu'p'ng mt phn di' an khu tái dinh Cu' Hiêp Hôa.
39

CHI PHI SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO

Chi phi nguyen lieu. vat lieu
Chi phi dch vy mua ngoài
Chi phi nhân viên
Chi phi bàn bat dng san
Chi phi khàu hao
Chi phi dci' phông
Chi phi khác
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2018
VND

2017
VND

9.066.127.602.745
506.483.374.561
173.265.908.473
141.155.867.928
130.144.097.753
79.367.335.482
19.957.724.859

8.172.911.971.004
392.314.607.673
138.944.248.963
413.977.937.672
105.902.120.811
29.741.231 .462
18.434.229.163

10.116.501 .911.801

9.272.226.346.748
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THUE THU NHP DOANH NGHIEP
Tap doàn Co nghia vu nôp thu TNDN theo thu sut 20% tinh trén thu nhp chu thu
thea Iuât thu4 hiên hành. Riêng cac Khu Cong nghip Ong Kèo vâ Tan Phü, Tp doàn
du'Q'c min thuê TNDN trong 4 nam k tCi' nàm du tiên kinh doanh cô thu nhp chju thu
(Tan PhU: nâm 2012: Ong Kèo: nàm 2013) và di.rc giám 50% trong 4 nãm tiêp theo.
S thu TNDN trén Io'inhun tru'O'c thu ccia Tap doàn khác vO s thuê TNDN khi du'c
tInh theo thuê suât phO thông áp dung nhu' sau:
2018
VND

2017
VND
(Trinh bay Iai —
Thuyêt minh 46)

364.785.012.097

56.712.890.385

Thu tinh & thu sut 20% (2017: 20%)
Diêu chinh:
Thu nhâp không chiu thu
Chi phi không du'c khu trU
Lô tinh thuê ma không ghi nhn tâi san thuê
thu nhâp hoãn Iai
Lô tinh thuê dã duc sC dung
Thuè du'o'c giam
Du' phông thiêu ciia nám tru'O'c

72.957.002.419

11.342.578.077

(6.393.204.590)
9.559.475.655

(3.01 3.292.665)
11.570.879.505

10.478.991.394
(7.983.299.263)
(29.424.887)

32.561 .684.478

Chi phi thuê TNDN (*)

78,589,540.728

52.449.592.798

115.862.536.185
(37.272.995.457)

58.064.758.288
(5.615.165.490)

78.589.540.728

52.449.592.798

Lcyi nhuân ktoántru'cthuê

(21.099.563)
8.842.966

Chi phi thu TNDN ghi nhn trong báo cáo kt
qua hot dng kinh doanh:
Thuë TNDN — hiên hành
Thu TNDN — hoãn Iai (Thuyt minh 24)

(*) Chi phi thuê TNDN cho k' k toán duo'c u'àc tinh dta váo thu nhap chu thu và cO
the cO nhu'ng diêu chi'nh tUy thuc vào su kiêm tra cia c quan thuê.
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BAOCAOBOPHAN
Doanh thu, giá von theo linh VU'C kinh doanh chinh cia Tap doàn nhu' sau:
2018
Bàn hang
VND

Doanh thu thuàn
Giã vOn
Lo nhuãn gOp

9.274.503.628.317
(9.073.235.650.644)
201.267.977.673

Kinh doanh
bat dng san
VND

Kinh doanh ha tang
khu cong nghip
VND

Cung cap
dich v
VND

142.387.623.690

Kinh doanh
bat dông san
VND

Cung cap
d!ch VY
VND

Tong cng
VND

10.073.090.301.199
(9.533.701.994.054)

213.736.627.054
(99.883.627.959)

86.664.972.729
(70.195.678.280)

113.852.999.095

16.469.294.449

539.388.307.145

Kinh doanh ha tang
khu cong nghiêp
VND

Khác
VND

Tong cong
VND

335.422.749.427
162.762.323,672
(97.351.911.434) (193.035.125.737)
65 410.412.238

Khac
VND

2017
Bàn hang
VND

Doanh thu thuàn
Giã vOn
Lo nhuãn gp

8.396.600.516.526
(8.225.577.287.310)
171. 023. 229.216

243.531.157.353
283.494.782.230
(209.190.344.121) (169.196.257.998)
74.304.438.109

74.334.899.355

Tap doàn hoat dOng chü yu trong khu vu'c dia l' duy nht là Viët Nam.
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255.823.102.962
(101.610.629.798)

67.202.323.679
(49.244.152.384)

154.212.473.164

17.958.171.295

9.246.651.882.750
(8.754.818.671.611)
491.833.211.139
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BAO CÁO BQ PHAN
Tài san, n

(tiep

Mâu so

B 09 — DN/HN

theo)

phài trà thea linh vç'c kinh doanh chinh cüa Tap doàn nhu' sau:
2018
Cung cap Kinh doanh ha tang
khu cOng nghip
dich vii
VND
VND

Bàn hang
VND

Kinh doanh
bat dong san
VND

3.296.109.855.124

1.039.709.748.515

1.607006.845833

TOng nc phái trá bô phãn 3.926.173970122

466.637.420.246

1.373.242.928.364

Tng tài san bO phãn

Khác
VND

TOng cong
VND

1 191.214.591.435 3.274.304.143.006 10.408.345.183.913

60.058.743.366 1.438.244.370.824

7.264.357.432.922

2017
Cung cap Kinh doanh ha tang
khu cOng nghip
dich vy
VND
VND

Khâc
VND

Tong cng
VND

Ban hang
VND

Kinh doanh
bat dông san
VND

8.723.914.563.112

294.545.900.379

253.024.424.113

265.795.531.075

69.821.986.774

9.607.102.405.453

lông no' phài trá bô phàn 6.307.769.709 905

212.969.498.400

182.947.664.921

192.181.730.783

50.484.333.618

6.946.352.937.627

lông tài san bO phàn

Tap doàn hot dOng chü yu trong khu vçrc dla l duy nhât là Viêt Nam.
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THUYET MINH CHO CAC KHOAN MVC TREN BAO CÁO LU'U CHUYEN TIEN T ("BCLCTT")
Các giao d!ch không bang tiên ành hu'ó'ng den BCLCTT
2018
VND
124.050.000.000

GOp v6n vao cOng ty lien két bang tài san

43

THUYET MINH yE CAC BEN LIEN QUAN

(a)

Giao dich vó'i các ben lien quan

2017
VND

C6 dOng lO'n nht cüa Tng Cong ty là Van phOng Tinh üy Tinh Dng Nal, sO' hQ'u 48% c phn ccia T6ng COng ty.
Trong nàm, các giao dich trong yu sau dày du'o'c thu'c hiên vO các ben lien quan:
Môi quan he
I,)

2018
VND

2017
VND

19.521 .870.747
5.438.604.988
526.692.727
280. 142.098
439.058.052
30.928.546

6.011.626.400
2.410.361.857
385.800.000
28.145.455
15.054.545
934.209.437
35.384.166.896

26.237.297.158

45.169.364.590

Doanh thu bàn hang và cung cp d/ch vi
COng ty lien kt
COng ty lien kOt
COng ty lien kët
COng ty lien kOt
COng ty lien két
COng ty lien kêt
COng ty con/lien két

Cong ty CO phàn Ca phê Tin Nghia
Cong ty C phn Vn tài Xang du Tin Nghia
Cong ty CO phan Càng Container Dng Nai
COng ty CO phãn Thông Nhât
COng ty CO phân Quàn l' Du' an TIn NghTa
Cong ty CO phn Dàu nhO'n STS
COng ty CO phn Scafe
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THUYET MINH yE CAC BEN LIEN QUAN (tiêp theo)

(a)

Giao dich vô'i câc ben lien quan (tip theo)

Mâu sO B 09 — DN/HN

Môi quan he

2018
VND

2017
VND

1 .233.498.456.700
14.934.868.175
8.433.116.735
8. 008.852 .291
5.700.884.299

848. 163.816.840
10.412.282.953
8.367.586.099
3. 869.84 1 .315
1.951.654.241
23.976.437.397

1.270.576.178.200

896.741.618.845

11.714.148.367
3.887.006.760
176.067.990

4.753.200.000

15.777.223.117

4.929.268.500

10 Mua hang hóa và d/ch vu
Ben lien quankhác
COng ty lien kêt
COng ty lien kOt
COng ty lien két
COng ty lien kêt
COng ty con/lien kêt

COng ty C6 phân Xãng du và Dich vu Hang hài S.T.S
Cong ty CO phân Vn tai Xàng dâu Tin Nghia
Cong ty CO phân Dâu nhO'n STS
COng ty CO phân Cang Container DOng Nai
COng ty CO phàn Quán 9 Dy an Tin Nghia
Cong ty Co phân Scafe

iii) c6 tu'c du'o'c chia
COng ty lien kt
Cong ty lien két
COng ty lien kët

Cong ty C6 phn Thong Nht
COng ty CO phân Cáng Container DOng Nai
COng ty CO phân Quan 9 Dv' an Tin Nghia

iv) Cho vay dài han
COng ty lien két

COng ty TNHH Thành ph6 COng nghiêp mO'i Nho Trach
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58.571.812.800

176.068. 500

iIll

CONG TV CO PHAN TONG CONG TV TN NGHIA

I

--i

Mâu so B 09 — DN/HN

yE CAC BEN LIEN QUAN (tip theo)

43

THUYET MINH

(a)

Giao duch vó'i các ben lien quan (tiep theo)
MÔI quan he

2018
VND

2017
VND

v) Lãi cho vay
Cong ty TNHH Thành ph Cong nghip mO'i Nhn Trach

COng ty lien kt

5.388.205.601

COng ty lien kt
Cong ty lien kêt
COng ty lien kêt

113.250.000.000
10.800.000.000

vi) Gop v6n du tu'
Cong ty TNHH Thành ph6 Cong nghip mO'i Nho'n Trch
Cong ty C phn Khi du mó hOa lông Tin Nghia
COng ty C phan Ca phé Tin Nghia

vi) Gop v6n

80.000.000.000
124.050.000.000

80.000.000.000

182.250.000.000
127.575.000.000

40.937.302.880

309.825.000.000

40.937.302.880

30.652.806.183

24.355.117.068

c6 phân
CO dOng ln
CO dOng lan

Van phOng Tinh Uy Tnh Dông Nai
COng ty CO phân Dâu tu' Thành Thánh COng

viii) Các khoán chicho các nhãn su'quànlychU ch6t
Lu'ang vâ câc quyn lcri gOp khác
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THUYET MINH yE CAC BEN LIEN QUAN (tiêp theo)

(b)

SO dii' cuôi näm vó'i các ben lien quan

MOi quan he

2018
VND

2017
VND

i) Phài thu ngàn han cüa khâch hang (Thuyêt minh 5)
Cong ty lien kêt
Cong ty lien kêt
COng ty lien kêt
Cong ty lien kêt
COng ty lien kêt

COng ty TNHH Thành phó Cong nghip m&i Nho'n Trach
COng ty CO phân Ca phé Tin Nghia
COng ty CO phân Gang Container Döng Nai
Cong ty CO phân Thông Nhât
Cong ty CO phn Vn tai Xàng du Tin Nghia

186.508.466.704
3.706.197.330
549.450.000
18.072.670
10.340.000

2.891.368.230

190.792.526.704

2.891.368.230

913.444.607
-

425,184.000
10.247.193.198

913.444.607

10.672.377.198

13.500.000.000
70.000.000

13.500.000.000
180.000.000

13.570.000.000

13.680.000.000

ii) Trâ tru'o'c cho ngu'ô'i ban ngän han (Thuyèt minh 6)
COng ty lien kt
COng ty con/lien kêt

COng ty Co phàn Quan l' Dci' an Tin Nghia
COng ty Co phân Scafe

iii) Phài thu ye cho vay ngãn hn (Thuyêt minh 7(a))
Ben lien quan khác
COng ty lien kêt

COng ty C phn Da 6c Dai A
Cong ty TNHH Tiêp van QuOc té lCD Biên HOa
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THUYET MINH yE CAC BEN LIEN QUAN (tip theo)

(b)

So du' cuOi nãm vó'i các ben lien quan (tiêp theo)

Mâu so B 09— DN/HN

Môu quan he

2018
VND

2017
VND

iv) Phài thu ye cho vay dài han (Thuyèt minh 7(b))
Cong ty lien kt

Cong ty TNHH Thành ph COng nghiêp mài Nhcvn Trach (*)

58.571.812.800

(*) Dày là khoàn cho vay nhàm myc dich bó sung vn lu'u dng, vi thO'i han cho vay trên 5 nàm tü' 2018 dn 2023 và hu'&ng lài sut
10,175%/nàm.
v) Phài thu ngàn han khác (Thuyêt minh 8(a))
Ben lien quan khác
Cong ty lien kt
Cong ty lien kt
COng ty lien kt
COng ty lien kt
COng ty lien kt
Cong ty con/lien kêt

COng ty CO phân Khu Cong nghiêp Long Khánh
Cong ty C6 phn Thng Nht
Cong ty TNHH Thành ph Cong nghiêp m6 Nho'n Trach
COng ty C6 phn Càng Container Dng Nai
COng ty C phn Ca phê TIn Nghia
Cong ty C phân Quán l Dy' an TIn Nghia
Cong ty C6 phn Scafe

13.680.000.000
7.132.600.000
5.388.205.601
4.261.288.000
73.073.553
5.600.000

30.540.767.154
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7.200.000
3.548.740.000
211.282.200
1.257.611.116
5.024.833.316
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THUYET MINH yE CAC BEN LIEN QUAN (tip theo)

(b)

So du' cuôi nãm vó'i các ben lien quan (tip theo)

1

1

1

1
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Môi quan he

2018
VND

2017
VND

68.944.918.770
3.201.656.581
1.266.517.755
1 .188.680.020
1.132.515.829
56.233.870

80.603.007.300
22.000.000
1.246.208.792
1 .258.466.084
1.556.927.729

75.790.522.825

84.686.609.905

11.029.806.400

vi) Phài trà ngu'ô'i ban ngàn hn (Thuyêt minh 15)
Ben lien quan khác
Cong ty lien kt
Cong ty lien két
COng ty lien kêt
COng ty lien kt
COng ty lien kêt

COng ty Co phn Xáng du và Djch vti Hang Hái S.T.S
Cong ty CÔ phân Cãng Container DOng Nai
Cong ty Co phân Van ti Xãng dâu Tin Nghia
COng ty CO phan Dâu nhn STS
Cong ty CO phân Qun l' Dcv an Tin Nghia
COng ty C phân C phë Tin Nghia

vii) Ngu'o'i mua trà tiên tru'ó'c ngàn han (Thuyet minh 16(a))
COng ty CO phàn Ca phê TIn Nghia

COng ty lien kêt

105.292.635

viii) Phâi trà n9an han khác (Thuyêt minh 20(a))
COng ty Co phän khi dâu mO hOa lông Tin Nghia
COng ty CO phân lCD Tan Ceng - Long Binh
COng ty C6 phan Ca phO Tin Nghia

COng ty lien két
Ben lien quankhAc
COng ty lien kêt

887.440.000
30.345.000

ix) Vay ngãn hn (Thuyêt minh 21)
COng ty CO phân Vntái Xang du Tin Nghia
Van phOng Tinh u' DOng Nai

COng ty lien kt
CO dOng Ian

100.000.000
917.785.000

100.000.000

-

4.000.000.000
400.000.000.000
404.000.000.000
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cAc CAM KET

(a)

Cam kêt thuê hoat dông

Mâu so B 09— DN/HN

Các h'p d6ng thuê hoat dng khong hüy ngang, Tap doàn phái trà mü'c tói thiu trong tu'o'ng
Iai nhu' sau:
Van phông, nhà xu'&ng,
kho, bt dng san
2018
VND

(b)

2017
VND

Du'&i 1 nàm
TCj' 1 dn 5 nãm
Trên 5 nàm

24.681.874.133
64.291.204.023
485,308,235.046

16.053.689.129
59.202.180.362
497.341.241.837

T6ng cong các khoan thanh toán tói thiu

574.281.313.202

572.597.111.328

Cam k 6 t v6n
Các cam kt v chi tiêu tao Ip tài san c6 djnh dã k ho'p dng tai ngày Ip bang can ói k
toán nhu'ng chu'a du'cic hach toán vào báo cáo tài chInh hpp nhât nhu' sau:
2018
VND

2017
VND

22 .298.439.208.078 21 .779.687.762.426
392.250.730.838
280.782.653.888

Nhà xu'&ng, may móc Va thiM b
Bt dông san u tu'

22.579.221.861.966 22.171.938.493.264

45

NY TIEM TANG
Theo Thông tu' so 200/2014/TT-BTC cüa Bô Tài Chinh ban hành ngày 22 tháng 12 näm 2014,
kO tü' ngày 1 tháng I näm 2015, Tap cloàn phâi lap dv' phông cho các khoàn chi phi khôi phyc
phát sinh khi hoàn trá mat bng và dt thuê theo quy djnh và chinh sách áp dyng dOi vo'i
nganh nghe san xut kinh doanh cüa Tap coàn. Theo do, Tap doàn cO nghia vu thu dçn, khôi
phuc va hoàn trà mat bng vao cuOi tho'i hn thuê hoàc thôi han kt thüc dv' an. Tai ngày cüa
báo cáo tài chmnh h9'p nhM, Tp doán chu'a ghi nhan khoàn dy' phông nay do chu'a thu thap
dü thông tin can thiOt dO lap dy' phông hoàn nguyen môi tru'ng dôi vó'i hoat dng san xuat
kinh doanh cüa Tap doán.

74

CONG TY CO PHAN TONG CONG TY TIN NGHiA
Mu so B 09— DN/HN
46

TRiNH BAY LI VA PHAN LOI LJ BAO CÁO TAI CHiNH HQ'P NHAT

(a)

TrInh bay Iai
Trong qua trinh lap baa cáo tài chInh h'p nht cho nãm tài chinh ktthüc ngày 31 tháng 12
nâm 2018, Ban T6ng Giám dóc dâ xem xét lal vic ghi nhân IQ'i th thu'o'ng mai trong nãm
2017 tCr các giao dich vn chü so' hO'u vào môt cong ty con cà ki4m soát tru'O'c ó. Theo ô,
Ban Tong Giám dOc äâ th'c hin vic trinh bay Ii baa cáo tài chinh hQ'p nhât cho nãm tài
chinh k4tthUc ngày 31 tháng 12 nãm 2017.
Anh hu'O'ng cüa vic trInh bay ti trên bang can ói ké toán hQ'p nht tai ngày 31 tháng 12
nâm 2017 nhu' sau:
2017
VND
Giám "LQ'i the thu'o'ng mal"
Giàm "Lç'i nhuân sau thué chua phân phél" do giám Io'i
nhun/(l) sau thué TNDN ca cOng tyme
Tang "Lo'i nhuân sau thué chua phân phOi" do giao dich von
chü sO'hu'u

(312.231.099.295)
(425.581.714.438)
113.350.615.143

Anh ht.thng cüavic trInh bay Iai trên báo cáo k4t qua hoat dng kinh doanh ho'p nht cho
nâm tài chinh kêtthUc ngày 31 tháng 12 näm 2017 nhu' sau:
2017
VND
(460.181.280.709)
(34.599.566.271)

Giâm "Doanh thu hoat dng tài chinh"
Giám "Chi phi quán l' doanh nghiêp"

Anh hu'&ng cOa vic trinh bay lai trên báo cáo lu'u chuyén tin té hQ'p nhét cho nàm tài chinh
kétthüc ngày 31 tháng 12 nám 2017 nhu' sau:
2017
VND
Giàm "Lãi tU' hot dông du tu"
Giám "Thu hôi dâu tu' gOp von vào on vj khác"
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TRiNH BAY LJ VA PHAN LOII LI BAO CÁO TAI CHINH HQ? NHAT (tip theo)

(b)

Phân Ioi Iai
Mt vài so Iiu so sánh cüa nàm tru'O'c dä du'c phân Ioai Iai d phü ho'p vá'i vic trinh bay
báo cáo tài chInh ho'p nht cüa nãm nay.
Anh hu'ô'ng cüa vic trInh bay Iai và phân Ioai Ii len các khoán myc cüa báo cáo tài chinh
hcp nht nhu' sau:
Các ch tiêu b ânh hu'ô'ng cüa bang can dOi kO toán ho'p nht cüa Tap doàn:

Ma
s6

TAISAN

100

TAISANNGANHIN

130
132
136

Các khoàn phài thu ngân han
Ira tru'àc cho ngu'&i ban ngn han
Phài thu ngn han khác

200

Tai ngày 31 tháng 12 nám 2017
Diêu chinh/
Theo báo cáo
phân loai lai
tru'o'c day
VND
VND

S 6 lieu
trinh bay li
VND

2.648.578.249.080

-

2.648.578.249.080

641.466.652.651
120.698.938.527
74.872.028.874

(32.762.858.734)
32.762.858.734

641.466.652.651
87.936.079.793
107.634.887.608

TAI SAN DAI HIN

7.313.432.568.882

(354.908.412.508)

6.958.524.156.374

220
221
222
223

Tài san cô dlnh
Tài san c6 dinh hG'u hlnh
Nguyen giá
Giatrl khu haoluyke

672.452.298.867
582.072.911.990
1.176.728.820.978
(594.655.908.988)

(117.672.043.098)
(104.781.388.964)
(198.123.444.412)
93.342.055.448

554.780.255.769
477.29 1 .523. 026
978.605.376.566
(501.313.853.540)

227
228
229

Tài san cO djnh vô hthh
Nguyen giá
Giâ tr khu hao IQy k

90.379.386.877
101. 351 .463.128
(10.972.076.251)

(12.890.654.134)
(15.320.040.046)
2.429.385.912

77.488.732.743
86.031.423.082
(8.542.690.339)

230
231
232

Bat dng san du ttr
Nguyen giá
Giátrikhu haoluyke

602.614.157.698
1.015.254.541.479
(412.640.383.781)

252.856.125.502
348.103.558.359
(95.247.432.857)

855.470.283.200
1.363.358.099.838
(507.887.816.638)

240
241

4.986.359.005.249

(101.106.119.425)

4.885.252.885.824

242

Tài san do' dang dài han
Chi phi san xut, kinh doanh do'
dang dài han
Chi phi xay du'ng co' ban do' dang

2.293.009.843.767
2.693.349.161.482

41.181.847.740
(142.287.967.165)

2.334.191.691.507
2.551.061.194.317

260
261
262
269

Tài san dài han khác
Chi phi trá tru'O'c dài han
Tài san thu4 thu nhp hoãn Ii
Lo'i th thu'o'ng mal

743.637.726.489
346.738.713.862
82.390.455.626
314.508.557.001

(388.986.375.487)
5.635.179.434
(82.390.455.626)
(312.231.099.295)

354.651.351.002
352.373.893.296

9.962.010.817.962

(354.908.412.508)

9.607.102.405.454
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TONG TAI SAN
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TRINH BAY L1I VA PHAN LOI LJ BAO CÁO TAI CHINH HQ'P NHAT (tip theo)
Các chUiêu bj nh hu'&ng cüa bng can 6I k toán hç'p nhM cüa Tp doân (tip theo):
Ti ngày 31 thang 12 näm 2017
Diêu chinh/
Theo báo cáo
phan Ioai Iai
tru'ó'c day
VND
VND

Ma
so

So lieu
trinh bay li
VND

300

NY PHAI TRA

6.989.021.407.874

(42.668.470.248)

6.946.352.937.626

310
313

3.242.080.556.372

51.682.519.030

3.293.763.075.402

65.259.503.376
43.004.670.348

8.842.965
68.170.654.287

65.268.346.341
111.175.324.635

319
320

Nç'nganhn
Thu và các khoàn phai nap ngân
sách Nhà nu'O'c
Chi phi phai trà ngn han
Doanh thu chu'a thu'c hiên ngn
han
Phai tra ngn han khác
Vay ngn han

2.140.913.329
90.666.229.131
2.156.568.834.736

34.460.533.652
(28.457.511.874)
(22.500.000.000)

36.60 1 .446. 981
62.208.717.257
2.134.068.834.736

330
336
338
341

No' dài han
Doanh thu chu'a thu'c hiên dài han
Vay dài han
Thu thu nhap hoãn I phi trâ

3.746.940.851.502
2.382.120.787.352
903.205.640.820
154.780.155.997

(94.350.989.278)
(34.460.533.652)
22.500.000.000
(82.390.455.626)

3.652.589.862.224
2.347.660.253.700
925.705.640.820
72.389.700.371

400

VON CHU Sa HU'U

2.972.989.410.088

(312.239.942.260)

2.660.749.467.828

390.372.676.336

(312.239.942.260)

78.132.734.076

315
318

421
421a
421b

440

Lo'i nhuän sau thu& ('LNST")
chu'a phãn phói
- LNST chu'a phân ph61 IOy k
cL'ia các nãm tru'&c
- LNST chu'a phän ph6il(Ic3 sau
thud) nãm nay

TONG NGUON VON

113.350.615.143

114.290.959.952

389.432.331.527

(425.590.557.403)

(36. 158.225.876)

9.962.010.817.962

(354.908.412.508)

9.607.102.405.454

940.344.809
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TRiNH BAY LJ VA PHAN LOI LAI BAO CÁO TAI CHiNH HQ'P NHAT (tip theo)
Các chrtiêu bi ánh hu'ó'ng cüa báo cáo kt qua hot dng kinh doanh hQ'p nht cüa Tp oàn:
Nãm tài chInh kêt thüc nay 31 tháng 12 nám 2017
So lieu
Diêu chinh/
Theo báo cáo
trInh bay lai
phân Ioai lai
tru'o'c day
VND
VND
VND

Ma
so
21
26

Doanh thu hoat dông tài chInh
Chi phi quân I' doanh nghip

513.966.464.446
(251.275.260.610)

(460.181.280.709)
34.599.566.271

53.785.183.737
(216.675.694.339)

30

Lç'i nhuãn thuân tO' hot clông
kinh doanh

449.021.111.558

(425.581.714.438)

23.439.397.120

T6nglo'i nhun kê toán tru'o'c
th uê

482.294.604.823

(425.581.714.438)

56.712.890.385

51

Chi phi thuê TNDN hiên hành

(58.055.915.323)

60

Lo'i nhuãn sau thuê TNDN

429.853.854.990

(425.590.557.403)

4.263.297.587

61

Lo'i nhuân/(lô) sau thuê TNDN
cOa cong ty mc

389.432.331.527

(425.590.557.403)

(36.158.225.876)

50

(8.842.965)

(58.064.758.288)

Các chr tiêu bj ánh hu'ô'ng cüa báo cáo Iu'u chuyn tièn te hQ'p nht cüa Tp doàn:
Nãm tài chInh két thUc nay 31 tháng 12 nám 2017
So lieu
Diêu chinh/
Thea báo cáo
trinh bay lai
phân loi li
tru'ó'c day
VND
VND
VND

Ma
so
1
5
8

9
11
20
26
30
31
40

Lo'u nhuân/(l) kê toán tru'o'c thuê
Lãi tO' hoat dông däu tu'
Lçi nhun tO' hot dng kinh
doanh tru'o'c nhu'ng thay dOi
vOn lu'u dng
(Tang)/giàm các khoàn phâi thu
Tang câc khon phài trà
Lu'u chuyn tiên thuân tu' hoat
dng kinh doanh
Thu hôi dutu'gopvônvâodn
vi khâc
Lu'u chuyên tiên thuân tO' hoat
dng dâu tu'
Thu tO' phát hành cÔ phiêu
Lu'u chuyn thuân tu' hot
c1ng tài chInh

482.294.604.823
(476.136.534.764)

(425.581.714.438)
460.181.280.709

56.712.890.385
(15.955.254.055)

264.154.758.718
67.65 1 .045.93 1
928.683.320.873

34.599.566.271
425.581.714.438
1.200.000.000

298.754.324.989
493.232.760.369
929.883.320.873

570.927.669.186

461.381.280.709

1.032.308.949.895

616.134.863.959

(460.181.280.709)

155.953.583.250

(306.173.829.301)
42.137.302.880

(460.181.280.709)
(1 .200.000.000)

(766.355.110.010)
40.937.302.880

(337.779.411.601)

(1.200.000.000)

(338.979.411.601)
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Báo cáo tài chInh hç'p nht dâ &o'c Ban T6ng Giám d6c phé duyêt ngày 9 tháng 4 näm 2019.

Tang Tthn Thn Khài
Ngu'ô'i Ip

Th Thiiy Van
K toán tru'&ng
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Quách Van D'c
T6ng Giám d6c

