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I CONG TY cô PHAN KHOANG SAN vA XAY DLING B±NH DU'NG 
Dai Ia Binh Dudng, Phung Thuân Giao, Thi xâ Thuân An 

$
Tinh Blnh Dudng, Vit Nam  

BAO CÁO CCJA BAN GIAM DÔC 

Ban Giám dOc Cong ty C6 phn Khoáng san và Xây dtng Blnh Ditdng (sau dày gol tt là "COng ty 

U
me") và cong ty con (Cong ty me và cOng ty con ditdc gol chung là "Cong ty") dê trinh báo cáo 
nay cOng vOi báo cáo tài chInh hdp nhât cOa COng ty cho nãm tài chInh kEt thOc ngày 31 tháng 
12 nàm 2018. 

HÔI DÔNG QUAN TRI vA BAN GIAM DÔC 

U 
Các thành viên cüa HÔI dông Quàn tn và Ban Giám d6c Cong ty dã diêu hành Cong ty trong nàm 

$ và dê'n ngày lap báo cáo nay gôm: 

Hôi dônq Ouàn tn  
Ong Phan Thn Dat Chü tch 

• Ong Hoàng Van Lc Thành viên 
Ong Trn Ngoc OInh Thành viên 
Ong Châu Anh Tun Thành viên (min nhiêm ngày 02 tháng 11 nàm 2018) 

• Ong Nguyn Qu& PhOng Thành 
Ong Ton That Diên Khoa Thành viên (b6 nhim ngày 18 tháng 4 nàm 2018) 

Ban Giám dôc  

• 
Ong Phan Thn Oat Tang Giám 
Ong Hoàng Van Lc Phó T6ng Giám d& 

I
Ong Ong Quang Thung Phó T6ng Giám d6c 
Ong Trn Olnh Ha Phó T6ng Giám dôc 

. Ong Ngô Trong Nghia Phó T6ng Giám 6c 
Ong Nguyn Qu6c PhOng Phó T6ng Giám d6c 
Ong Nguyn Hoành San Phó Tang Giám dôc 

• Ong LLtdng Vô Hông Giám 6c Tài chInh 

a TRACH NHIEM CIJA BAN GIAM 

• 
Ban Giâm dOc COng ty có trách nhiêm lap báo cáo tài chInh hQp nhât phán ánh môt cách trung 
thuc và hdp I' tinh hInh tài chinh hdp nhât cüa Cong ty tai ngày 31 tháng 12 nam 2018, cüng 

. nhu kêt qua hot dng kinh doanh hdp nhât và tmnh hmnh Iu'u chuyn tin t hQp nht cho nam tài 
chInh ket thüc cong ngày, phO hdp vOl chuâ'n mu'c kê toán, chê ô k toán doanh nghiêp Viêt 

R
Nam và các quy dinh pháp I' có lien quan dn viêc lap và trinh bay bào cáo tài chinh hdp nht. 
Trong viêc lap báo cáo tài chInh hdp nhât nay, Ban Giám 6c difQc yêu cu phái: 

$ . Li'a chon các chInh sách k toán thIch hap và áp dung các chInh sách ó môt cách nhgt 
quán; 

• . Ou'a ra các xét doán Va uOc tinh môt cách hdp l và than trong; 
• Nêu rO các nguyen tac k toán thIch hdp có &(dc tuân thO hay không, có nhng áp dyng sal 

U Iêch trong yêu cn &tdc cong bO và giái thIch trong báo cáo tài chInh hdp nhât hay không; 
• Lap báo cáo tài chinh hdp nht trên cd sO hoat dông lien tyc trO truäng hdp không th cho 

U rang Cong ty sé tiêp tuc hoat dông kinh doanh; ye 
• Thi& kê Va thuc hiên he thOng kim soát nôi bô môt cách hüu hiêu cho myc dich lap và trinh 

bay báo cáo tài chinh hdp nht hQp l nham han ch rOl ro Va gian In. 

Ban Giám dOc Cong ty chu trách nhim dam báo rang s6 kê toán du'Qc ghi chép mt cách phO 
I hQp d phàn ánh môt cách hdp I' tinh hlnh tài chInh hp nht cOa Cong ty 0 bt k' th&i d1m 

nào và dam báo rang báo cáo tài chInh hdp nhât tuân thO chun mVc  k toán, ch d k toán 

• doanh nghiêp Viêt Nam và các quy dinh pháp l có lien quan dên viêc lap và trinh bay báo cáo 
tài chInh hdp nht. Ban Giám dOc cOng ch!u trách nhim dam báo an toàn cho tài san cOa Cong 

$ ty và thy'c hin các bin pháp thIch hdp d ngàn chàn và phát hiên các hành vi gian ln và sal 
pham khác. 
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$ CONG TY CO PHAN KHOANG SAN vA XAY DUNG B±NH DU'aNG 
Oi Iô Binh Du'dng, Phtthng Thuân Giao, Thi xä Thun An 
Tinh Blnh Dudng, Vit Nam  
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BAO CÁO CUA BAN GIAM DÔC (Tiêp theo) 

Ban Giám d6c xác nhân rng Cong ty dã tuân thu các yêu cu nêu trên trong viêc lap báo cáo tài 
chinh hp nhât. 

U amàt và di diên cho Ban Giám dOc, 
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T6ng Giám dôc 

• Ngày 26 tháng 3 nám 2019 
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BAO CÁO KIE'M TOAN DÔC LAP 

KInh gui: Các c6 dông, Hi dóng Quân tr! và Ban Giám d6c 
Cong ty CO phân Khoáng san và Xây dy'ng BInh Dudng 

Chüng tôi dã kim toán báo cáo tài chInh hdp nhât kern thea cüa Cong ty c6 phn Khoáng san Va Xây 
dung Bmnh Dufdng (sau ây gel tat là "Cong ty me") và cong ty con (Cong ty me và cong ty con thic 
goi chung là "Cong ty") udc 1p ngày 26 tháng 3 nàm 2019, ti:i trang 4 n trang 30, baa gm Bang 
can 6i k toán hdp nht tal ngày 31 tháng 12 nàm 2018, Báo cáo kêt qua hot dng kinh doanh hQp 
nhat, Baa cáo lu'u chuyên tin t hp nhât cho nàm tài chinh kêt thüc càng ngày và Bàn thuyt minh 
báo cáo tài chInh hp nhàt. 

Trách nhim cüa Ban Giám Jôc 

Ban Giám d6c Cong ty chiu trách nhiêm ye viêc lap và trinh bay trung thçtc và hQp l baa cáo tài chInh 
hQp nhât cCia Cong ty thea chugn my'c k toán, chê ô k toán doanh nghiêp Viêt Nam và càc quy djnh 
pháp l' có lien quan dn vic 1p và trinh bay baa cáo tài chInh hp nht và chu trách nhim vC kigm 
soát ni b ma Ban Giám d& xác djnh là cn thit d€ âm baa cho vic lap và trInh bay báo cáo tài 
chInh hp nht không có sal sot trcng yu do gian ln hoc nhm ln. 

Trách nhim cUa Kim toán viên 

Trách nhim cüa chCing tôi là &fa ra ' kin vC báo cáo tài chinh hp nhât dçra trên kêt qua cüa cuôc 
kim toán. Chng tôi dã tin hành kim toán thea các chun mçtc kigm toán Viêt Nam. Câc chugn mçtc 
nay yêu cu chóng tôi tuân thi:u chugn muc và các quy dinh vC do thtc nghC nghip, 1p kê hoch và 
thu'c hiên cuoc kim toán d at du'dc su' dam baa hdp l' vC viêc lieu baa cáo tài chinh hçcp nhât ci:ua 
Cong ty có cOn sal sot tr9ng yêu hay không. 

COng vic kigm toán baa gm thy'c hin các thu tyc nhm thu thp các bang chüng kim toán ye các so 

lieu và thuyêt minh trên baa cáo tài chinh hp nhât Các thu tyc kigrn toán du'dc lifa chon diia trên xét 
doán cua kirn toán viên, baa gm dánh giá ri:ui ro có sal sot trong yu trong baa cáo tài chInh do gian 
Ian hoc nhm lan. Khi thu'c hiên dánh giá các ri:ii ro nay, kim taán viên dã xem xét kim soát ni b 
cCia Cong ty lien quan dn vic 1p và trinh bay baa cáo tài chinh hp nhât trung thy'c, hdp l nham 
thiêt k các thi tyc kigm toán phi:, hdp vol tInh hlnh thufc tO, tuy nhiên khOng nharn muc dich dva ra 
kiOn vC hiêu qua cüa kigm soát nôi bô ci:ia Cong ty. Cong vic kim toán cüng baa gm dánh giá tInh 
thIch hdp cüa các chInh sách kO taán du'c áp dung và tInh hQp l ci:ia các u'Oc tInh kO toán cua Ban 
Giám dOc cOng nhuf dánh giá viec trinh bay tang th baa cáo tài chInh hp nMt. 

Cháng tOi tin tu'Ong rang các bang chi.'ng kim toân ma chüng tôi dâ thu thp duc là dy di:i và thIch 
hp lam Cd sO cho kiOn kim toán ci:ua chiThg tôi. 

kiên cüa Kiê'm toán viên 

Thea kiOri cOa chi'ing tOi, baa cáo tài chInh hQp nhât dâ phàn ánh trung thy'c Va hp l, trên các khia 
canh trçng yOu, tlnh hlnh tài chInh hp nht cu:ia COng ty tal ngày 31 tháng 12 nàm 2018, cOng nhu' kOt 

dông kinh doanh hdp nhât và tInh hlnh liiu chuyn tiCn tê hQp nht cho nàm tài chInh kOt thüc 
hi'j hp vOi chugn my'c kO toán, chO do kO toán doanh nghiêp Viêt Nam va các quy dlnh 

qu. dOn viêc 1p v trInh bay baa cáo tài chInh hp nhât. 

VO Thai Hàa 
Phó Tang Giám d& 
Giy ch1tng nhn dàng k'' hanh nghC 
kim toán sO 0138-2018-001-1 
CHI NHANH CONG TV TNHH 

DELOITE VIT NAM 
Ngáy 26 tháng 3 näm 2019 
Thành ph5 Ho chI Minh, CHXHCN Vit Nam 

Ten Deloitte thtcc dOng d chi môt hoc nhiêu thnh viên ccia Deloitte Touche Tohmatsu Limited, môt cong ty TNHH 
cO tru sO tai Anh, vâ mang lu'Oi các hang thành viên - mi thàrih viên l môt t chüc ôc lap ye mt pháp li'. 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited (hay "Deloitte Toàn cu") khOng cung cap dich vu cho cc khch hang. 
Vul lOng xem tai website www.deloitte.com/about biêt thOrn thông tin chi tiOt vO cd câu phàp I' ctja 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited và cac hang thOnh viên. 
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CONG TV CO PHAN KHOANG SAN vA XAY DL%NG B±NH DUONG MAU SO B O1-DN/HN 
Di Iô Binh Dudng, Phu1ng Thuân Giao Ban hành theo Thông tu s6 202/2014/TT-BTC 
Thi xã Thuân An, Tinh Blnh Duing, Viêt Nam ngày 22 tháng 12 nm 2014 cüa Bô Tài chInh  

BANG CAN DOT KETOAN HOP NHAT 
Tai ngày 31 tháng 12 nam 2018 

TAI SAN 
Ma 
$6 

Thuyê't 
minh So cuOi nãm 

Odn vi: VND 

SO du nàm 

A. TAI SAN NGAN HAN 100 1.750.319.133.371 693.264.287.788 

I. Tiên và các khoân tudng thrdng tin 110 4 125.292.059.071 316.146.668.225 
1. Tin 111 44.292.059.071 3 16. 146 .668.2 25 
2. Các khoán tuing ditcing tiên 112 81.000.000.000 

II. Du tu tài chInh ngán han 120 66.982.500.000 
1. Du tir nm giO dn ngày dáo han 123 66.98 2.500.000 

III. Các khoàn phái thu ngän hn 130 1.498.043.373.737 237.097.315.602 
1. Phái thu ngân han cüa khách hang 131 5 197.999.411.335 112.041.318.632 
2. Trà trudc cho ngui bàn ngân han 132 6 503.833.519.426 13. 669 .475 .3 50 
3. Phái thu v cho vay ngán han 135 7 30.000.000.000 30.000.000.000 
4. Phãi thu ngan han khác 136 8 796.784.945.826 87. 369 .435. 667 
5. Dir phông phài thu ngn han khá doi 137 9 (30.883.572.750) (5 .982 .9 14. 047) 
6. Tài san thiu ch xCf I 139 309.069.900 

IV. Hang tOn kho 140 50.223.730.086 63.562.667.732 
1. Hang ton kho 141 10 50.223.730.086 63.562.667.732 

V. Tài san ngän han khác 150 76.759.970.477 9.475.136.229 
1. Chi phi trã truc ngân han 151 11 74.785.803.346 8.884.311.120 
2. Thud giá tn gia tang ducic khu trü 152 58.741.459 
3. Thud Va càc khoàn khàc phài thu 153 12 1.915.425.672 590 .825. 109 

Nhà nitóc 

B. TAI SAN DAI HAN 200 1.146.454.333.228 737.266.061.900 

Các khoán phâi thu dài han 210 27.827.246.323 19.817.602.561 
1. Phái thu dài han cIa khách hang 211 1.242.754.547 
2. Phái thu ye cho vay dài han 215 1.460.000.000 
3. Phái thu dài han khác 216 8 26. 584.49 1. 776 18. 357 .6 02 .56 1 

II. Tài san c6 dinh 220 200.290.214.918 143.758.199.477 
1. Tài san cO dinh hOu hinh 221 13 100.327.937.744 142.7 19 .3 88. 397 
- Nguyen giá 222 292.498277.495 342.702.233.503 
- Giá tr hao man Wy kd' 223 (192.170.339.751) (199.982.845.106) 
2. Tài san CO diah thuê tài chinh 224 14 78.235.652.645 
- Nguyen giá 225 83.384.228.306 
- Giá tr hao mOn Iu ké' 226 (5.148.575.661) 
3. Tài san CO dinh vô hlnh 227 15 2 1.726.624.529 1. 038 .8 11.080 
- Nguyen giã 228 25.612.849.327 2.569.601.600 
- Giá tn hao mOn Wy ké' 229 (3.886.224.798) (1.530.790.52 0) 

III. Bat dng san d'âu tu 230 16 169.630.964.894 196.725.983.369 
- Nguyen già 231 239.691.630.107 239.691.630.107 
- Giá tn hao mOn Iu k 232 (70.060.665.213) (42.965.646.738) 

IV. Tâi san dä dang dài han 240 412.719.033.815 170.198.087.963 
1. Chi phi xày dirng cd bàn dO dang 242 17 4 12 .7 19. 033 .8 15 170. 198 .087 .963 

V. Du tu' tài chInh dài han 250 32.964.042.534 
1. Dau tu'vàocông ty lien ket 252 18 32.964.042.534 

VI. Tài san dài han khác 260 303.022.830.744 206.766.188.530 
1. Chi phi trá tru'Oc dài han 261 11 219.341.765.260 200.738.842.6 12 
2. Tài san thuê thu nhâp hoàn Iai 262 19 9.469.142.718 6. 027.345 .9 18 
3. LdI th thu'dng mai 269 20 74.211.922.766 

TONG CONG TAI SAN (270=100+200) 270 2.896.773.466.599 1.430.530.349.688 

Các thuy& rn/nh dinh kern là môt bô phn hdp thành cüa báo cáo tài chInh hdp nhâ't nay 
4 



CONG TYCÔ PHAN KHOANG SAN VAXAY DLfNG BINH DLfaNG MAU SO B O1-DN/HN 
Di Iô BInh Du'dng, Phuông Thuân Giao Ban hành theo Thông tu sô 202/2014/TT-BTC 
Thi xâ Thuãn An, Tinh Bmnh Ditdng, Vêt Nam ngày 22 thang 12 nàm 2014 cüa Bô Tài chinh  

BANG CAN DÔI KE TOAN HP NHAT (Tiêp theo) 
Ta! ngày 31 tháng 12 nm 2018 

NGUON VON 

C. NY PHAI TRA 

Nç% ngãn han 
1. Phái trá ngui ban ngân han 
2. Nguöi mua trà tiën triióc ngán han 
3. Thuêvà các khoán phái flop Nhà nu& 
4. Phâi trá ngui lao dông 
5. Chi phi phái trà ngan han 
6. Doanh thu chira thtfc hiOn ngn han 
7. Phái trã ngân han khãc 
8. Vay và nd thuê tài chInh ngân han 
9. Qu9 khen thung, phCic li 

II. Nq dâi han 
1. Nguôi mua trá tin truâc dài han 
2. Doanh thu chua thuc hiOn dài han 
3. Phâi trá dài han khác 
4. Vay Va nd thuê tài chinh dài han 
5. Dir phóng phái trà dài han 

D. VÔNCHUSO'HU'U 

Von chU s hO'u 
1. V6n gop cOa chO s h0u 
- C6phiiu ph6 thông cô quyn bigu quyet 
2. Thäng dJ vOn c6 phn 
3. Qu du tu phát trin 
4. Ldi nhuân sau thuO chua phân phOi 
- Ldi nhuãn sau thuë chLfa phãn phôl /üy 
kédén cuôinäm tn/ac 

- Ld nhuân sau thuOcht/a phân phôi 
näm nay 
5. Liii ich c6 iiOng không kim soát 

T5NG CONG NGUON VON (440=300+400) 

Ltftlng Trong Tin 
Nguäi lap biêu 

Ma 
SO 

300 

310 

Thuyêt 
minh So cu6i näm 

On vi: VND 

SO du nàm 

1.875.667.914.689 

698.528.675.244 

672.122.960.848 

137.651.812.722 
311 21 35.111.189.228 28.094.135.847 
312 2.367.388.621 3. 044 .20 1. 250 
313 12 53.507.534.615 32. 22 3 .545 .741 
314 3.434.382.163 3. 130 .200 .236 
315 4.425.610.026 221. 728 .366 
318 22 16.574.129.451 14. 504 .890 .445 
319 23 462.037.971.368 15.772.332.224 
320 24 72.478.123.248 
322 48.592.346.524 40.660.778.6 13 

330 1.177.139.239.445 534.471.148.126 
332 15.000.000.000 - 
336 22 589.384.992.749 504.310.957.598 
337 23 1.056.668.326 23.460.938 
338 25 540.346.187.980 
342 26 31.351.390.390 30.136.729.590 

400 1.021.105.551.910 758.407.388.840 

410 27 1.021.105.551.910 758.407.388.840 
411 537.798.820.000 468. 000 .000 .000 
411a 537.798.820.000 468.000.000.000 
412 1.658.500 1.658. 500 
418 69.401.876.673 45.617.301.943 
421 411.380.389.388 244. 788 .428 .397 

421 a 160.549.608.397 82.62 7.882.201 

421 b 250.830.780.991 162.160.546.196 
429 2. 522 .807. 349 

440 466.599 1.430.530.349.688 

Nguyen Hoàng Ta 

Kê'toán trtng 

\25 

HI 
c0I 

CHHH 

I ELI 
JIE1 

CO PMAI 
OiN sAw 

PhanlânDat 
Tong Giám dáic 
Ngày 26 tháng 3 n.m 2019 

Các thuy& minh dInh kern là môt bô phân hdp thành ci.'a báo cáo tài chInh hdp nhãt nay 
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Nguyen Hoàng Tam 
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Phan Tan Dt 
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CONG TV CO PHAN KHOANG SAN vA XAY DuNG B±NH DLIGNG MAli SO B 02-DN/HN 
fJai to BInh Dudng, Phu'àng Thuân Giao Ban hành theo Thông tu' so 202/2014/TT-BTC 
Thi xã Thuân An, Tinh Binh Duing, Viét Nam ngày 22 tháng 12 nàm 2014 c/ia BO Tat chinh  

BAO CÁO KET QUA HOAT DÔNG KINH DOANH HaP NHAT 
Cho nam tài chInh k& thtic ngày 31 tháng 12 nam 2018 

CHI TIEU 
Ma 
sô 

Thuyêt 
minh Nàm nay 

Odn vi: VND 

Nám trttc 

1. Doanh thu bàn hang vâ cung câ'p dich vu 01 1.169.733.459.712 1.098.763.174.872 
2. Các khoán giàm tril doanh thu 02 740 .484.485 4.700.751.100 
3. Doanh thu thuân ye bàn hang Va cung cp 

dich vu (10=01-02) 10 30 1.168.992.975.227 1.094.062.423.772 
4. Giá vön hang bàn và dich vu cung cap 11 31 598.445.729.235 659.888.003.375 
5. Ldi nhuân gp  ye bàn hang Va cung câp 

dich vu (20=10-11) 20 570.547.245.992 434.174.420.397 
6. Doanh thu boat 6ông tat chinh 21 33 21.516.616.875 15 .190 .692 .443 
7. Chi phi tat chinh 22 30.368.962.915 
- Trong do: Chi phi läi vay 23 30.293.491.910 
8. Phn 6 trong cong ty lien k6t 24 (2.035.957.466) 
9. Chi phi bàn hang 25 34 74.380.059.773 60 .474. 0 15 .399 
10. Chi phi quân I doanh nghiêp 26 34 84,061,509.254 47.200.098.763 
11. Li nhuân thuan tf hoat dông kinh doanh 

(30= 20+ (2 1-22)+ 24-(25+ 26)) 30 401.217.373.459 341.690.998.678 
12. Thu nhãp khác 31 25.332.738.373 13 .5 28. 111.0 76 
13. Chi phi khác 32 17.544.051.747 7 .980 .69 1. 599 
14. Ldi nhuân khác (40=31-32) 40 7.788.686.626 5.547.419.477 
15. Tng Ii nhuân kê toán truthc thuê' 

(50=30+40) 50 409.006.060.085 347.238.418.155 
16. Chi phi thuê thu nhâp doanh nghiêp hiên hành 51 35 85.231.685.120 69 .992 .264. 165 
17. Thu nhâp/(Chi phi) thuê thu nhãp doanh nghiêp 

hoän Iai 52 19 (3.441.796.800) 37 .576 .260 
18. Lc%i nhun sau thul thu nhâp doanh nghiêp 

(60=50-51-52) 60 327.216.171.765 277.208.577.730 
18.1 Ldi nhuân sau thud cäa c6dOng cUa COng tyme 62 32 7.143.364.416 277.208.577.730 
18.2 Ldi nhuân sau thud cOa c6 dOng khOng kim soát 61 72.807.349 
19. Lãi c bàn trên C6  phiu 70 36 5.454 4.577 

Các thuy& rn/nh dInh kern là môt bô phn hçp thành cüa báo cáo tài chInh hdp nhfft nay 
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Tin và tudng dng tin cuôi näm 
(70=50+60+61) 

Luang Trçng TIn Nguyn Hoàng Tam 
Ngtläi lap biêu Kê toán trLthng 

anTânDat  — 
Tong Giám d6c 
Ngày 26 thàng 3 nám 2019 

CONG TY cô PHAN KHOANG SAN vA XAY DLffiG B±NH DU'NG MAU so B 03-DN/HN 
Dal Iô Binh Difdng, Phung Thuân Giao Ban hành theo Thông tic s6 202/2014/TT-BTC 
Thi xã Thuân An, Tinh 81nh Dudng, Viêt Nam ngày 22 thàng 12 nàm 2014 cüa Bô Tài chinh  

BAO CÁO LLIU CHUYEN TIEN TE HcYP NHAT 
Cho nám tài chInh kit thOc ngày 31 théng 12 nam 2018 

Clii TIEU Ma s6 Nãm nay 

Odn vi: VND 

Nãm trudc 

I. LUU CHUYEN TIEN TU HOAT VÔNG KINH DOANH 
1. Lç%i nhuân tru'óc thuê' 01 
2. Diêu chin!, cho các khoán: 
Khâu hao tài san cô dinh 02 
Câc khoán di! phông 03 
Lãi chênh êch t' giá h51 doái do dánh giá lal 
câc khoán muc tièn tê có gôc ngoai té 04 

409.006.060.085 

49.634.759.945 
26.115.319.503 

(4 10 .366) 

347.238.418.155 

25. 183 .608. 240 
4. 193 .901. 588 

Lal t1f hoat dông du tic 05 (19.552.014.087) (18.819.055.984) 
Chi phi Iãi vay 06 30 .293 .49 1.910 

3. Ldi nhuân ta hoat th5ng kinh doanh 
trLthc thay d& v6n Iu'u dng 08 495.497.206.990 357.796.871.999 
Thay d61 các khoán phâi thu 09 (160.637.562.140) (43.385.047.195) 
Thay d61 hang ton kho 10 13.610.940.772 (15. 029 .279.044) 
Thay d61 các khoân phâi trâ 11 553.593.911.187 304. 396. 3 18.3 54 
Thay 6i chi phi trá trtfóc 12 (62.371.170.222) (54.685.412.180) 
Tiên ai vay dã trâ 14 (28.850.464.875) 
Thuê thu nhâp doanh nghiêp dã nôp 15 (62.414.983.668) (76.628.823.046) 
Tiên chi khâc cho hoat ông kinh doanh 17 (44.507.373.905) (6 1.796.173.446) 
Lu'u chuyê'n tiên thuân tà' hoat dç3ng kinh 
doanh 20 703.920.504.139 410.668.455.442 

II. LUU CHUYEN TIEN TI HOAT DÔNG DAU TU' 
1. Tiên chi d mua sm, xây du'ng tài san 

c dinh 21 (791.593.571.291) (150.994.819.847) 
2. Tiên thu t11 thanh I tài san cô dinh, tài san 

dài han khác 22 5.229.035.520 4.6 17 .310.8 17 
3. Tiên chi cho vay, mua cong cy n cCJa ddn 

vi khâc 23 (66.982.500.000) 
4. Tiên thu hOl cho vay 24 68.442.500.000 80.000.000.000 

5. Tiên chi du ti! gop vOn vào ddn vi khâc 25 (769. 545.2 10. 563) 
6. Tiën thu Iài tiên gOl 27 14.878.538.947 15 .736 .55 5 .92 5 
Luu chuyn tiên thuân ta hoat dng dâu tu' 30 (1.472.588.707.387) (117.623.453.105) 

III. LL%U CHUVEN TIEN T1% HOAT DÔNG TAI CHf NH 
1. Tiên thu tU phát hành cO phiêu, nhân vOn 

gop cOa chO s hO'u 31 25 .450.000.000 

2. Tièn thu tLtdi vay 33 684.242.287.723 

3. Tiën trâ nd g5c vay 34 (89.425.971.073) 

4. Tièn trá nd g5c thuê tài chinh 35 (5.013. 132 .922) 
\ 

5. CO tirc dä trà cho cO dông 36 (37.440.000.000) (56.160.000.000) 
Luu chuyên tiên thun ta hoat dông tài chInl 40 577.813.183.728 (56.160.000.000) AN 

Lu'u chuyn tin thuân trong nãm 
(50=20+30+40) 50 (190.855.019.520) 236.885.002.337 

Tién tThu nàm 60 316.146.668.225 79.261.665.888 
Anh hiiông cCa thay dOl t'' già hOi doâi quy dt51 
ngoai tê 61 410.366 

Các thuyit minh dInh kern là môt bô phân hdp thành cOa bào cáo tài chInh hdp nhfft nay 
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CONG TY cô PHAN KHOANG SAN vA XAY D!/NG BINH DLfaNG MAU SO B 03-DN/HN 
Dai lô BInh Ditdng, Phung Thuân Giao Ban hành theo Thông tu s 202/2014/TT-BTC 
Thi xã Thuân An, Tinh Blnh Ditdnq, Viêt Nam ngày 22 thàng 12 nàm 2014 cia Bô Tài chinh  

THUYT MINH BAO CÁO TAI CHINH HGP NHAT 
Các thuyê't rn/nh nay là môt b phn hç'p thành và cn thIpc dc döng thà'i vál báo cáo tài chInh ho'p nhfft 
kern theo 

1. THÔNG TIN KHAI QUAT 

Hlnh thü'c so hü'u von 

Cong ty uc thành 1p ti Vit Nam theo Giy ChC(ng nhân Dng k' Kinh doanh s6 
4603000226 ngày 27 tháng 4 nàm 2006 do S1 K hoch và Ou tu' Tinh Blnh Du'dng cap. 
Cong ty du'cjc chuyn di ti Cong ty Khoáng san và Xây ditng Bmnh Du'dng, mt doanh 
nghiêp Nhà nuOc tru'c thuôc Uy ban Nhân dan Tinh Blnh Difdng theo Giay ChiYng nhn 
Oàng k'' Kinh doanh và däng k thug s 3700148825 iu chinh ln thC( 15 ngày 23 
tháng 10 nm 2018. 

T6ng s6 nhân viên cüa Cong ty tai ngày 31 tháng 12 nàm 2018 là 521 nguài (ti ngày 31 
tháng 12 nàm 2017: 515 ngui). 

Ngành nghê kinh doanh và hoat dung chInh 

Ngành ngh kinh doanh cia COng ty là thm dO, khai thác, ch bin khoang san; san 
xuat, kinh doanh ck loai vat lieu xây du'ng (không san xuat gach nung, ngói nung ti try 
sO chInh); san xuât và kinh doanh ni.tOc u6ng tinh khiêt; xây dying cd sO h tang k9 
thuât, các cong trinh giao thông, cOng trinh dan dung, cum cong nghip, dlên c mO; 
kinh doanh nhà 0; san xuât, gia cong và kinh doanh càc Ioi thép hlnh, cau kiin be tong 
c5üc san; kinh doanh xàng du; dâu tu' kinh doanh khu du lich;  nuôi tthng, san xuat CaC 
mat hang nông san thu'c phm; kháo sat, o ac dia hmnh, thm dO dia chat và thi cong 
ging khoan, khai thàc nuOc ngm. 

Kot dng chInh ciia Cong ty là thàm dO, khai thác, ch bin khoáng san; san xuât, kinh 
doanh các loai vat lieu xay dung (không san xuât gch nung, ngói nung ti try sO chInh); 
san xuat và kinh doanh nu0c ung tinh khit; xây dy'ng Cd sO h thng k9 thut, cym Cong 
nghip, curig cp dch vy và kinh doanh bat dng san. 

Chu ky san xut, kinh doanh thông thtng 

Chu k" san xuat, kinh doanh thông thuOng cuia Cong ty duc thy'c hin trong thdi gian 
không qua 12 tháng. 

Câu trác doanh nghip 

Ti ngày 31 thâng 12 nm 2018, Cong ty cO 4 cOng ty con và 1 cong ty lien kê't. 

Thông tin chi ti€t v các Cong ty con tai ngày 31 tháng 12 nam 2018 nhu'sau: 

Ndi thành T' l quyn 
T Iê phn 

STI Ten Cong ty Ip và hot biu quyt Hot dng chInh 
sO hüti 

dông nm gifl' 

1 Cong ty TNHH Phát trin 
Cong nghip KSB 

2 Hp tác xä Dch vy Vn tâi - 
Khai khoáng Thàng Long 

3 Cong ty TNHH Hue Minh 

4 Cong ty C6 phn nuiOc u6ng 
tinh khiê't dóng chai Silkwater 

Blnh DL(dng 

Dng Nai 

Ngh An 

BInh Du'dng 

% 
100% 

100% 

100% 

51% 

% 
100% 

100% 

100% 

51% 

Phãt Trin 
khu cong nghip 

Khai thác 
khoáng san 

Khai thác 
khoâng san 

San xuat 
nuc dóng chal 
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CONG TV CO PHAN KHOANG SAN vA XAY DuNG B±NH DL%NG 
THUYET MINH BAO CÁO TAX CH±NH HP NHAT (Tiêp theo) MAU so B 09-DN/HN 

Thông tin chi tiêt ye cong ty lien kêt tai ngày 31 tháng 12 nàm 2018 nhil sau: 

T' l phn 
sà hüu 

Ndi thành 
STI Ten cong ty Ip và hot 

 di ng  

T' I quyCn 
biu quyêi 

nâm giU 
Hot dng chInh 

% % 
1 Cong ty c6 phn Phc Nam 

Sdn Thanh HOa 35% 3 5% Cung cap vat 
lieu xay dtmg 

Thuyêt minh ye khá nâng so sánh thông tin trên báo cáo tài chInh hdp nhât 

SO lieu so sánh là sO lieu cüa báo cáo tài chInh hdp nhat dã di!dc kim toán cho nám tài 
chinh kêt thCic ngày 31 tháng 12 näm 2017. 

2. ca S LAP BAO CÁO TAX CH±NH HGP NHAT vA NAM TAX CH±NH 

Cd sà lap báo cáo tài chInh hdp nhât 

Báo cáo tài chInh hdp nhat kern theo dudc trinh bay bng Oông Viêt Nam (VND), theo 
nguyen tc già gOc và phü hdp vOi chuâ'n mitc k toán, cha do kê toàn doanh nghiêp Viêt 
Nam và các quy dinh pháp l có lien quan dê'n vic lap và trmnh bay báo cáo tài chinh hQp 
n hat. 

Báo cáo tài chinh hdp nhât kern thea không nhm phán ành tmnh hlnh tài chInh hp nhat, 
kêt qua hoat dông kinh doanh hdp nhât và tlnh hmnh luau chuyn tiCn tê hp nhât theo các 
nguyen tk và thông lê k toán difdc chap nhân chung tai các nifOc khác ngoài Viêt Nam. 

Nàm tài chInh 

Nàm tài chInh ciia Cong ty bt du t1! ngày 01 thàng 01 và kêt thüc vào ngày 31 tháng 
12. 

3. TOM TAT CAC CH±NH SÁCH KE TOAN CHU YEU 

Sau day là các chinh sách k toán chi yêu di!dc Cong ty áp dung trong viêc lap báo cáo 
tài chInh hØp nhat: 

hoc tInh kê toán 

ViOc lap báo cáo tài chInh hdp nhât tuân thu thea chun mlfc k toán, cha d k toán 
doanh nghip Vit Nam và các quy d!nh  pháp l có lien quan dan vic Ip và trmnh bay 
baa cáo tài chinh hp nhat yêu cu Ban Giám d6c phài có nhüng uOc tinh và già dinh ành 
hudng den sO lieu báo cáo vC cong nd, tài san và viêc trmnh bay các khoán cong nQ Va tài 
san tiCrn tang tai ngày kê't thtic niên do kê toán cOng nhi! các sO lieu báo cáo vC doanh 
thu và chi phi trong su6t nàm tài chInh. Mac dü các uc tinh kê toán thtdc lap bng tt Ca 
si! hiu blat cüa Ban Giám d5c, sO thiic t phát sinh có thg khác vOi các i!Oc tinh, giâ dinh 
dat ra. 

Cd sO hdp nhât Báo cáo tài chinh 

Báo cáo tài chInh hp nhât bao gôm bào cáo tài chinh riêng c11a Cong ty me và báo cáo 
tài chInh cüa càc cong ty do Cong ty me kigm soát difdc lap cho dn ngày 31 tháng 12 
hang nàm. Viêc kim soát nay dat &tdc khi Cong ty me có khâ nàng kim soát càc chinh 
sách tài chInh và hoot dng cüa các cOng ty nhân du ti! nhm thu ditdc ldi ich tü' hoat 
dng cta các cOng ty nay. 

Kêt qua hot dông kinh doanh cüa các cong ty con di!dc mua lai hoac ban dl trong nãm 
dudc trmnh bay trong báo cáo ke't qua hoat dOng kinh doanh hdp nhat tct ngày mua hoàc 
cho den ngày bàn khoàn du ti! a cong ty con do. 

Trong trung hØp cn thiat, bào cáo tài chinh ci:ia các cOng ty con duc dlCu chinh d các 
chInh sách k toán duç1c áp dung tai Cong ty me và các cong ty con là gi5ng nhau. 

Tat cá các nghip vu và sO di! giOa cong ty con và Cong ty me dudc loai bO khi hp nhat 
baa cáo tài chInh. 
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CONG TV CO PHAN KHOANG SAN vA XAY DLNG BINH DLNG - 
THUVET MINH BAO CÁO TA! CHINH HP NHAT (Tiêp theo) MAU so B 09-DN/HN 

Ldi ich cCia c6 ông không kigm soát bao gm giá trl các li ich cta c6 ông không kigm 
soát tai ngày hdp nhät kinh doanh ban d'âu và phn lcii ich cüa c ông không kigm soát 
trong su bin ông cüa t6ng vôn chii sO hc?u k tit ngày hp nhât kinh doanh. Các khoân 
l phát sinh tai cong ty con phâi dudcphan b6 tudng tThg vOl phn sO hüu cia c6 dông 
không kigm soát, k cà trudng hp s6 lo ó IOn hn phn sO hOu cüa c6 dông không kigm 
soát trong tài san thun ccia cong ty con. 

Dâu tu' vào cong ty lien kêt 

Cong ty lien k& là môt cong ty ma Cong ty có ânh hu'Ong áng k nhitng không phài là 
cong ty con hay cong ty lien doanh ciia Cong ty. Anh hifOng dáng k thg hiên 0 quyën 
tham gia vào viêc dita ra câc quyêt dlnh ye chinh sách tài chInh và hot dng ciia ben 
nhn du tu nhifng không có ành hu'Ong vC mat kigm soát hoac dông kigm soát nhOng 
chinh sách nay. 

K€t qua hoat dông kinh doanh, tài san và cong n ciia các cong ty lien kt ditdc hp nht 
trong báo cáo tài chinh theo phudng pháp vOn chü sO hOu. Các khoán gop vOn lien kOt 
dVc trinh bay trong Bang can d61 k toán theo giã gOc udc diCu chinh theo nh0ng thay 
d61 trong phn vOn gop ci.a Côn ty vào phn tài san thun cüa cong ty lien kêt sau ngày 
mua khoàn c1u tit. Câc khoân Ia cüa cong ty lien kêt vudt qua khoàn gop vOn cüa Cong 
ty ti cong ty lien kêt do (bao gm bt k các khoân gOp vOn dài han ma vC thuc chat tao 
thành du tu thun ciia Cong ty ti cOng ty lien kêt do) không du'dc ghi nhân. 

Lçii the' thu'dng mai 

Ldi the thung mai trên báo cáo tài chinh hdp nhât là phn phu trôi giOa mLtc giá phi hp 
nhât kinh doanh so vOl phn ldi ich cüa Cong ty trong t6ng giá tn hp l' cia tài san, cong 
nd và cOng nd tiCm tang cüa cong ty con tai ngày thuc hiên nghiêp vy du tif. Ldi the 
thu'dng mal dudc coi là môt loai tài san vO hlnh, dudc khâu hao theo phtfdng pháp du'dng 
thng trên thOl gian hQ'u dung t,fOc tinh ccia ldi thO kinh doanh do là 10 nàm. 

Khi ban cong ty con, giá tn cOn al cüa khoân li the thudng mal chua khau hao hê't duc 
tInh vào khoàn läi/l do nghiêp vu nhudng ban cong ty tudng Ctng. 

Tiên và các khoán tu'dng du'dng tién 

TiCn và các khoán tu"dng du'dng tiCn bao gôm tiCn mat tal qu, các khoàn tiCn gui không 
k' han, các khoân du W ngân han, có khá nàng thanh khoán cao, d dàng chuyên d61 
thành tiCn và it rüi ro lien quan dOn viêc biOn dng giá tn. 

Các khoán däu tu tài chInh 

Các khoán du Wnm giCfdê'n ngày d'áo h?n 

Các khoán du tu nm gic? dOn ngày dáo han bao gôm các khoán du tu' ma Cong ty có 
dlnh và khá nàng giD' dOn ngày dáo han. Các khoân du tu' nm g dOn ngày dáo hn là 
các khoàn tiCn gui ngân hang có k',, han vOl muc dIch thu lãi hang ks'. 

Các khoàn cho vay 

Các khoán cho vay thtdc xác dinh theo giâ gOc trit di các khoân dtf phOng phái thu khó 
dOl. Du phOng phâi thu khó dOl các khoán cho vay cia Cong ty dudc tnIch 1p theo các 
quy d!nh  kO toán hin hành. 

Hdp dOng hç'p tác k/nh doanh 

Hp dông hp tàc kinh doanh là thOa thun bang hQp dông cüa hal hoc nhiCu ben d 
càng thu'c hiên hot dng kinh tO nhu'ng không hlnh thành pháp nhân dôc lap. Các hp 
dông hdp tác kinh doanh (BCC) ma Cong ty dâ tham gia k' kOt cho phép ben tham gia 
hdp dông dudc hifOng ldi nhuân dudc chia phát sinh t11 hot dông cüa hdp tác kinh 
doanh. Vi vây, các hdp dng nay dudc hach toán thea quy dlnh  hin hành. 

NH 

.M HUU H 
iTTE 
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CONG TV CO PHAN KHOANG SAN vA XAY DLING BINH DLJ'NG 
THUYT MINH BAO CÁO TAI CHINH HcYP NHAT (Tiép theo) MAU sO B 09-DN/HN 

Nd phài thu 

Nd phái thu là s6 tin có th thu hi cüa khàch hang hoàc càc d6i tu'dng khâc. Nd phài 
thu &tdc trmnh bay theo giá tn ghi s6 trCt i càc khoàn du phóng phái thu khó dài. 

Du phàng phâi thu khó dài dudc trIch lap cho nhOng khoán phài thu dã qua han thanh 
toàn tà sàu thâng tr len, hoäc các khoân phài thu ma ngui nd khó có khá nng thanh 
toàn do bi thanh l', phà san hay càc khó khàn tudng tu. 

Hang tan kho 

Hang ton kho dudc xàc dinh trên cd so già thâp hn giü'a giá gôc và già tr thun có thg 
thifc hiên dudc. Già g6c hang tOn kho bao gOm chi phi nguyen vat lieu truc tip, chi phi 
lao ông tnifc tip và chi phi san xut chung, nu có, d có du'dc hang tOn kho 0 dia dlgm 
và trng thai hin tai. Giá g6c cüa hang tOn kho duc xàc dlnh  theo phifdng pháp bmnh 
quân gia quyên. Già tn thun có thg thuc hiên thfdc dudc xàc dlnh bng giá bàn uOc tinh 
tr1t càc chi phi uOc tinh d hoàn thành san phm cljng chi phi tiêp thi, bàn hang và phân 
ph6i phàt sinh. 

D phóng giàm già hang tOn kho ct:ia COng ty ditdc trich lap theo càc quy dinh kê toàn 
hiên hành. Theo do, Cong ty dttdc phép trich lap du phOng giám giá hang tOn kho li thOi, 
hOng, kern phm chat và trong truOng hdp già g& cüa hang tOn kho cao hn già trl 
thun Co th th.tc hiên dttdc tai ngày kt thtic niên do kê toàn. 

Tài san co dinh hüu hInh và khâu hao 

Tài san cô dnh hOu hlnh dtfQc trinh bay theo nguyen già trü' già tr hao mOn lOy kê. 

Nguyen già tài san cO dinh hUu hmnh bao gOm già rnua và toàn b câc chi phi khàc lien 
quan trifc tip den viêc &ta tài san vào trang thai san sang só dyng. Nguyen già tài san 
cO dlnh hOu hInh do xây dyng hoàc san xuat bao gOm chi phi xây dung, chi phi san xuât 
thyt t phàt sinh cong  chi phi 1p dt và chy thu. Tài san c6 dinh hC(u hmnh ditdc kh&i 
hao theo phung phàp dirOng thng dua trên thOl gian hC?u dyng irOc tinh. 

Chi tit thOl gian khau hao nhu sau: 

S6 nàm 

Nhà xu0ng và vt kiên trüc 05 - 30 

May móc và thi& bi 03 - 20 

Phu'dng tin vn tài 06 - 10 

Thi& bi van phOng 03 - 10 

Khàc 05 - 10 

Càc khoàn lãi, l phàt sinh khi thanh l, bàn tài san là chênh lêch giüa thu nhâp tt thanh 
l và già tn cOn lai cüa tài san và difdc ghi nhân vào baa cáo kêt qua hoot dng kinh 
doanh hdp nhat. 

Thuê tài san 

Môt khoàn thuê dudc xem là thuê tài chinh khi phn IOn càc quyên di Va rlji ro v quyn 
sO hu tài san &tdc chuyn sang cho ngitOi di thuê. Tat cà các khoán thuê khàc duQc 
xem là thuê hoat dOng. 

Cong ty ghi nhân tài san thuê tài chinh là tài san ci.ia Cong ty thea giá tn hdp l cuia tài 
san thuê tai thOi digm khOi du thuê tài san hoc theo giá tr hiên ti cüa khoân thanh 
toàn tin thuê t6i thi&J, nu già tn nay thap hdn. Nd phái trâ ben cho thuê tudng iThg 
dufdc ghi nhan trên bang can d6i kê toán nhil môt khoàn nd phái trà v thuê tài chinh. 
Càc khoàn thanh toàn tin thu dudc chia thành chi phi tài chinh và khon phài trá nd 
g6c nhm dam bào t'' lê lâi suât dinh k' cO dinh trên s6 dit n cOn i. Lãi thuê tài chinh 
dufdc ghi nhân vào kt qua hoat dông kinh doanh hdp nhât giQa niên d. 

11 



CONG TV CO PHAN KHOANG SAN vA XAY DUNG B±NH DUaNG 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH HaP NHAT (Tiêp theo) MAU SO B 09-DN/HN 

Câc tài san di thuê tài chinh dudc khu hao trên thai gian hOu dung itdc tinh tltdng tLt 
nhti áp dung vói tài san thuôc sà hO'u cüa Cong ty trong tr1tng hdp ben thuê có quyén so 
hu tài san thuê khi hét han hdp dng thuê, hoàc trên thai gian di thuê trong trithng hp 
thai gian nay ngân hdn thói gian htu dung u0c tinh thea chinh sàch k toán cüa Cong ty, 
Cu th nhusau: 

S5 nàm 

May móc, thit bi 05 - 10 
Thiêt bi van phàng 05 - 10 

Tài san c6 dinh vô hInh và hao mon 

Tài san CO dinh vô hlnh, baa gôm quyn sLt dung dat và giá tn phn mm may tinh, dVØc 
trinh bay thea nguyen gia tr giá tn hao mon lOy k. Quyën sit dung dat thg hiên CáC Chi 
phi phát sinh d CO quyën st dung khu dat 41.632 m2  tai Phudng Tan Hip, Th xã Tan 
Uyên, Tinh Blnh Dudng. Quyn st dung dat difdc phân b6 thea phlldng phap du&ng 
thng trang 38 nàm. Phn mm may tinh dL(dC phân b6 thea phudng pháp duOng thng 
trong thOi gian 03 nàm. 

Thuê hoat dng 

Môt khoân thuê dUdC xem là thuê hoat dông khi ben Cho thuê vn dudc huOng phn IOn 
CaC quyn li và phài Chlu rüi ra v quyn sO htu tài san. 

Doanh thu cha thuê hot dông th hiên phn daanh thu cho thuê dat tai Khu Cong 
nghip Oat CUOC ti Huyn BC Tan Uyên, Tinh Blnh Dlfdng và daanh thu Cha thuê Cd sO 
h t'âng ti Trung tam Hi ngh! tiC Cudi Thanh Bmnh. Daanh thu Cha thuê hat dng duØc 
ghi nhân theo phiidng phap di!Ong thng trong suOt thOi gian Cho thuê. 

Bat dông san dâu ti! 

Bt dông san du tu baa gm quyn 5it dung dat, Cd sO ha tang tai Khu Cong nghiêp Oat 
CUOC tal Huyên Bk Tan Uyên, Tinh Bmnh Dudng V Cd sO ha tang, may móc thiat bi Cua 
Trung tam Hôi nghi TiêC ctlOi Thanh Binh do Cong ty nm gi nhm muc diCh thu li tà 
vieC Cha thuê dIJdC trinh bay thea nguyen giá trü giá tn haa mOn lOy k. Nguyen giá aia 
bat dông san du tif &tdC mua baa gm giá mua Va CaC Chi phi lien quan trItC tiêp nhu 
phi diCh vu tif van v luât pháp lien quan, thuê truOC ba và chi phi giao diCh lien quan 
kháC. Nguyen gia bat dong san du tu' tu xây là giá tn quyêt taán cong trinh haäC CaC Chi 
phi lien quan trLtC tiap dn bt dông san du W. 

Bat dông san du tu Cho thuê dUdC khau hao thea phu'dng pháp &tOng thng bt du t1t 
khi du'a bt dông san vàa khai tháC Va sif dung dn hêt thOl gian du tit Cua dii an vàa 
nàm 2056 d5i vOl quyn sci dung dat, Cd sO ha tang tai Khu Cong nghip oat Cu5C Va dan 
ht nàm 2045 dôi vOl Cd sO h tang và may móc thiat b Cua Trung tam Hi nghi TiC Clidi 
Thanh Binh. 

Chi phi xây dung cd bàn dä dang 

CáC tài san dang trong qua trinh xây dung phuC vu muC diCh san xuat, Cha thuê, quàn l' 
haC cha bat k' my diCh nàa kháC dLrQC ghi nhn thea già gOc. Chi phi nay baa gôm CaC 
Chi phi cn thi& d hlnh thành tài san phui hçlp vOi Chinh sáCh kê toán cua Cong ty. VieC 
tinh khâu hao Cüa CC tài san nay th(dC ap dung giOng nhii vOl CáC tài san khaC, bt d'u 
tut khi tài san a vàa trng thai san sang 511 dung. 

Các khoán trá trtfäc dài han 

Chi phi trà truOC dài han baa gm CâC khoân Chi phi den bü, giài tOa, Chi phi Chuyên 
nhung quyn stt dyng dat da khai tháC Cac mO dat, dâ Va Chi phi Cai to CaC mO dà duC 
Cal là CO khá näng dem li li iCh kinh t trang titdng al Cha Cong ty vOl thdl hn tii mt 
näm trO len. Càc Chi phi nay duCC vOn hóa diiOi hinh thttC CaC khoân trà trLtdc dài han và 
dUdC phân b vàa kat qua haat dông kinh daanh hdp nhat thea phudng phâp duOng 
thâng t11 môt näm dan ba nãm. Riêng Cac Chi phi trá trirOc dài han lien quan dê'n mó dá 
Tan M, mO set PhUOC HOa, mó cao lanh Minh Lang dLtdC phân b6 thea san lung khai 
thac hang nãm tinh trên tang triY ludng Ciiia mO. 
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CONG TV CO PHAN KHOANG SAN vA XAV DuNG B±NH DLNG 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT (Tiêp theo) MAU SO B 09-DN/HN 

Ghi nhân doanh thu 

Doanh thu dudc ghi nhân khi kêt qua giao dich dudc xác dinh môt càch dáng tin cay và 
Cong ty có khà näng thu dudc càc ldi Ich kinh t tt giao dich nèy. 

Doanh thu bàn hang dudc ghi nhân khi dông thai thôa man tt cá nm (05) d1u kin 
sau: 

(a) Cong ty dã chuyn giao phn Ion rüi ro và Idi ich gân lin vOl quyën sO hOu san phm 
hoc hang hóa cho nguOi mua; 

(b) Cong ty không cOn nm giO quyn quàn l' hang hóa nhi! ngtthi sO hOu hang hóa hoàc 
quyn kim soát hang hóa; 

(c) Doanh thu &tdc xác dlnh tudng di chk chn; 
(d) Cong ty sè thu dudc lQi Ich kinh tê tit giao dch bàn hang; và 
(e) Xác dinh dudc chi phi lien quan den giao dch bàn hang. 

Doanh thu cüa giao dich v cung cp dich vu dudc ghi nhân khi kêt qua cüa giao dich do 
du'dc xác dinh môt cách dáng tin cay. Tri!&ng hp giao dich ye cung cap dch vu lien quan 
den nhiCu nãm thI doanh thu dudc ghi nhân trong nàm theo kt qua phn cong viêc dä 
hoàn thành tai ngày kêt thiic niên do k toán ciia nàm do. Kt qua ctia giao dich cung 
cap dich vu dudc xác dinh khi thOa man tat cá bôn (4) diCu kiên sau: 

(a) Doanh thu duc xác dnh tucng d6i chk chân; 
(b) Co khà nàng thu dudc 1i1 ich kinh t ti1 giao dlch  cung cap dich vu do; 
(c) Xác dinh dudc phn cong viêc dà hoàn thành tai ngày kEt thic niên dO kê toán; Va 
(d) Xác dinh du'dc chi phi phát sinh cho giao dich và chi phi d hoàn thành giao dch cung 
cap dich vu do. 

Lãi tiCn g111 dudc ghi nhân trên cc sO don tich di!dc xác dinh trên s6 di! các tài khoàn tiCn 
glli và lãi suat áp dyng. 

Trc% cap thôi vic phâi trà 

Tr cap thOi viêc cho nhân viên thtdc trich tru'dc vào cuôi mi n5m tài chinh cho toàn bO 
ngu&i lao dông dâ lam viêc tai Cong ty tCf dCi 12 thàng trO len. ThOi gian lam viêc d tInh 
trd cap thôi viêc là t6ng thOi gian ngu'Oi lao dOng dã lam viOc thut tê cho ngu'Oi sC( dung 
lao dông trit di thOi gian nguOi lao dOng dã tham gia bào him that nghiêp theo quy dinh 
ctia pháp luât và thOi ian lam viêc dã difdc nguOi siI dung lao dOng chi trá trd cap thôi 
viêc. Mttc trich cho mol nàm lam viêc bng mt ni1a müc lildng blnh quân tháng theo 
Luât Lao dng, Lut Bào him Xã hôi và các van bàn huOng dn có lien quan. Mic liIdng 
blnh quân tháng d tinh trd cap thôi viêc së du'dc diCu chinh vào cuôi mi k' báo cáo 
theo mCtc ludng binh quân cüa sáu tháng gn nhât tinh den ngày ket thüc niên do k 
toán. Tang hay giàm cüa khoàn trich tri!Oc nay sé dudc ghi nhân vào Báo cáo kê't qua 
hot dông kinh doanh hdp nhat. 

Ngoai tê 

Các nghiOp vu phàt sinh bng ngoai tê du'dc chuyn del theo t" giá ti ngày phát sinh 
nghiêp vu. So di! các khoàn muc tiCn tê có g5c ngoai tê tai ngày ket thCic niên d k toán 
duc chuygn del theo t giá ti ngày nay. Chênh tech t' giá phát sinh duc hch toán vào 
báo cáo kt qua hot dng kinh doanh hQp nhat. 

Các khoán du.t phàng phài trà 

Các khoàn dit phOng phái trá dudc ghi nhn khi Cong ty có nghia vy nØ hin tai do ket 
qua ti1 mt sy kin dâ xày ra, và Cong ty có khá náng phài thanh toán nghia vu nay. Các 
khoàn di! phOng dudc xác djnh trên cc sO uOc tinh ctia Ban Giám dec ye các khoàn chi phi 
cn thiet de thanh toán nghia vii nd nay tal ngày kt thic niên do e toán. 

C 
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CONG TY có PHAN KHOANG SAN vA XAY DLING B±NH DLIGNG 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HYP NHAT (Tiép theo) MAU SO B 09-DN/HN 

Trái phiêu phát hành 

Cong ty phát hành trâi phiêu thudng cho muc dich vay dài han. 

Giâ tr ghi s6 cCia trài phiu thuâng dtiQc phân ânh trên Cd so thun bng tn giá trái phiêu 
theo mênh giâ trà (-) Chiêt khâu tri phiêu cong (+) Phu trôi trái phiêu. 

Cong ty theo dôi chiêt khu và phy trôi cho ttng Iaai trái phiu phát hành và tlnh hlnh 
phân b6 tltng khoân chiêt khu, phu trôi khi xác dinh chi phi di vay tInh vàa chi phi san 
xut kinh doanh hac v6n hoá thea tLtng ks', cy th: 

- Chit khu trãi phi6u duc phân b dn d tInh vào chi phi di vay t1tng k' trong su6t 
thOi han ci.ia trai phiu; 

- Phu trôi trài phiêu ditdc phân b6 dn d giám trà chi phi dl vay t&ng k' trong su6t 
thOl han ctia trái phiu. 

Viêc phân b6 khaân chiê't khu hoc phu trôi có th sü dung phitdng pháp Iãi sut thiic t6 
hoäc phirnng phâp duOng thng: 

- Thea phudng pháp Iãi sut thut tê: Khaân chiêt khu hoc phy tri phân b6 vào mi 
k" duc tinh bng chênh lêch giira chi phi Iâi vay phâi trá cho mi k' trá lãi (difc 
tinh bang giá tn ghi s6 du k' cüa trai phiu nhân (x) vOl t';' Iê Iài thifc t6 trên th 
truOng) vOl 56 tin phâi trá tong kç'; 

- Theo phudng pháp du'Ong thang: Khoân chi& khâu haàc phy trôi phân b6 dëu trong 
su6t k' han ctia trâi phi6u. 

Chi phi di vay 

Chi phi dl vay dttdc ghi nhn vào chi phi san xut, kinh doanh trong nàm khi phát sinh, 
trCt khi duc vôn hoá theo quy dnh cüa Chun mut kê toan Viêt Nam s6 16 "Chi phi di 
vay". Thea do, chi phi di vay lien quan tru'c tiêp dn viêc mua, du tu' xây du'ng hoàc san 
xut nhüng tài san cn môt thOi gian tifdng d61 dài d haàn thành du'a vàa sit dung hoäc 
kinh daanh du'Qc cong vàa nguyen giá tài san cho dn khi tài san dO dtrdc du'a vào sü 
dung hoàc kinh doanh. Câc khaân thu nhâp phát sinh tà viêc du tu' tam th cac khoàn 
vay duc ghi giam nguyen giá tài san có lien quan. D6i vOi khoán vay riêng phuc vu viêc 
xây du'ng tài san cô dlnh, bt dông san du tit, Iãi vay du'c v6n hóa k câ khi thOl gian 
xây dung du'Oi 12 thàng. 

Th uê 

Thuê' thu nhp doanh nghip th hiên t6ng giá tr cüa 56 thud phâi trâ hiên tai và 56 thuê 
hoãn lal. 

SG thud hin ti phái trà du'c tInh du.ta trên thu nhâp chiu thu6 trang nàm. Thu nhâp tinh 
thu6 khac vOi ldi nhuân tru'Oc thuê dudc trmnh bay trên baa caa kê't qua hoat dông kinh 
daanh hdp nht vi thu nhâp chiu thug không baa gôm cac khaàn thu nhâp hay chi phi 
tInh thug hac du'çlc khâu tru1 trang các nàm khac (baa gôm cá I mang sang, n6u co) và 
ngaài ra không baa gôm các chi tiêu không chiu thuë hac không difQc khâu trCt. 

Thug thu nhâp hoãn lai dudc tinh trên câc khoân chênh lêch giO'a giâ tn ghi s6 Va Cd sO 
tinh thuê thu nhâp cia các khaàn muc tài san haàc cong nd trén baa cao tài chInh hdp 
nhât và du'dc ghi nhán thea phu'dng phâp bang can dôi kê toán. Thuê thu nhâp haãn li 
phài trà phái du'c ghi nhn cha tt câ các khoân chênh lêch tam thOl con tài san thuê thu 
nhâp hoän lai chi dudc ghi nhân khi chc chn có dCi 101 nhun tinh thu trong tu'dng lai 
d khu trt các khaàn chênh Iêch tam thOl. 

Thud thu nhp haàn lai duc xâc d!nh  theo thuê suât dçt tinh sé áp dung cha nãm tài san 
du'c thu hi hay nd phài trà dtfdc thanh toân. Thug thu nhâp hoân al du'c ghi nhân vào 
k& qua hoat dng kinh daanh hdp nht và chi ghi vào v6n c6 phn khi khoán thu6 do có 
lien quan den câc khaàn muc du'dc ghi thâng vàa v6n c6 phn. 
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CONG TV có PHAN KHOANG SAN vA XAY DLING B±NH DLING 
THUVET MINH BAO CÁO TAI CH±NH HP NHAT (Tiêp theo) MAU sO B 09-DN/HN 

I 
Tài san thug thu nhap hoãn Iai Va nd thug thu nhp hoãn Iai phái trâ ditdc bà tril khi 

S	 Cong ty có quyën hdp pháp d b1i tr1t giüa tài san thug thu nhâp hiên hành vi thug thu 
nhâp hiên hành phâi nôp và khi cac tài san thuê thu nhâp hoãn Ii và nd thuê thu nhâp 

5	 hoãn lal phâi trâ lien quan tOl thug thu nhâp doanh nghip dLtdc quân I bOi càng môt Cd 
quan thuê và Cong ty có du dinh thanh toán thug thu nhâp hiên hành trên Cd sO thun. 

Vic xác dinh thuê thu nhp doanh nghiêp cüa Cong ty can cLt vào câc quy dinh hiên 

• hành ye thug. Tuy nhiên, nhc?ng quy dinh nay thay d6i theo tü'ng thOi k' và viêc xác 
sau cjng ye thug thu nhâp doanh nghiêp tiiy thuôc vào kèt qua kigm tra cia cd quan 

• thuê có thgm 

• Các loai thug khac &tdc ap dung thea càc Iut thug hiên hành tai Viêt Nam. 

I 
. 

• 4. 

Cácqu 

Các qu du tu phát trin, khen thuOng, phtc Idi và các qu9 khac (nu Có) sè UC trICh 
lap theo nghi quyt Ccla Oai hôi dng CO dông Cong ty. 

TIEN vA CAC KHOAN TUaNG DLIGNG 
S6 Cuoi nãm S6 du nàm 

• VND VND 

TiCn mat 3.026.147.609 1.490.823.096 

I 
TiCn gt1 ngân hang không k'' han 

Câc khoán tlfdng dudng tiCn 

41.265.911.462 

81.000.000.000 
314.655.845. 129 

• 
125.292.059.071 316.146.668.225 

• 
Câc khoân ttrdng &tdng tiCn th hiên CC khoân tiCn giil Co k" hn ti ngân hang vOl thdl 
gian dâo han 1 tháng và huOng lãi su5t CO dnh 4,5%/nàm. 

• 5. PHAI THU NGAN HAN CUA KHACH HANG 

I S6 cud nàm S6 du nàm 
VND VND 

Cong ty TNHH Xây dimg Lê Phan 5.330.658.425 11.321.386.179 

• 
Cong ty TNHH Ngoc QuI 16.495.703.816 6.981.691.735 
Cong ty TNHH Thudng mai Dich vu 

• 
San xuâ't Thai HOa 
Cong ty CP Ou ti(Thu'dng mai Dich 

19.441.262.500 - 

• vu Blnh Dudng 
Các khoán phái thu khách hang khác 

31.571.607.364 
125.160.179.230 93.738.240.718 

• 
197.999.411.335 112.041.318.632 UV HAN 

• 6. TRATRUàCCHO NGU'cvl BAN NGAN HAN 

I 

• Cong ty CO phn Thudng mi Dch vy 

56 cu6i nàm 
VN D 

SO u nàm 
VN D 

Blnh Difdng (*) 500.000.000.000 - 
CáC khoán khác 3.833.519.426 13.669.475.350 

503.833.519.426 13.669.475.350 

U 
a thifc hiên cn bà và thi cong ha tCng mO rông Khu cong nghip Ot Cu6c. 

(*) Day là khoân dat coc cho Cong ty CO phn Du tuThudng mai Dich vu Bmnh DLtdng dê 
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CONG TV CO PHAN KHOANG SAN vA XAY DU'NG BINH DLNG 
THUVET MINH BAO CÁO TAI CH±NH HP NHAT (Tiêp theo) MAU SO B 09-DN/HN 

7. PHAI THU VE CHO VAY NGAN HAN 

Phâi thu v cho vay ngân han th hiên khoán tin cho Cong ty C6 phn Ou tu' Thiên Lc 
Kim vay. Tai ngày 31 tháng 12 nàm 2018, Cong ty dâ trich lap dii phông cho khoân cho 
vay nay vâi s6 tiën là 21.000.000.000 dông (tai ngày 31 tháng 12 nàm 2017: 0 dông). 

8. PHAI THU KHAC 

5 cuôi nãm  
VN D 

354.726.135 

S6 u nm 

a. Ngãn han 
Phái thu lâi tin gLti 
Phái thu ngui lao ông 

VN D 

1.039.961.667 
1.426.364.000 

Phài thu Ba Nguyen Thi Loan 145 .200 .000 23.903.1 10.000 
Uy thâc d'âu tif 616 .600 .000 .000 
Cong ty c6 phn Thitdng Mai Va Dich 
vu Danh Viêt (*) 157 .676 .667 .000 
Cong ty c6 phn Bt Oông san Minh Tn 58 .000 .0 00 .000 
Các khoán phái thu khác 22 .008 .3 52 .69 1 3 .000 .0 00 .000 

796.784.945.826 87.369.435.667 
b. Dài han 
K cu'ic, k' qu9 26.584.491.776 18.357.602.561 

26.584.491.776 18.357.602.561 

823.369.437.602 105.727.038.228 

(*) Thg hiên giá tn cac khoàn du tu' vói hlnh thi.(c hclp dông hdp tác kinh doanh phân 
chia lQi nhun vOi Cong ty C6  phn Thtfdng mai và Dich vu Danh Viêt. 

9. DU PHÔNG PHAI THU NGAN HAN KHÔ DÔI 

SäCuöi nãn  
VND 

Cia gSc DV phông Cia t,i O thO 
thu hOl 

SO dSu nOnm 
VND 

Df phông Cia tn nO thO 
thu hOi 

Cong ty C 
09u tUmiêfl 
Kim 

Các kháth 
khac 

phOn 
Lc 

30000.000.000 (21.000.000.000) 9.000.000.000 

hOng 
19.560.010.234 (9.863.572.750) 9.676.437.484 17 .459 .036.4 16 (5.982.914.047) 11.476.122.369 

49.560.010.234 (30.883.572.750) 18.676.437.484 17.459.036.416 5.982.914.047) 11.476.122.369 

10. HANG TON KHO 
S6 cu6i nãm S6 du nàm 

VND VND 

Nguyen lieu, vt lieu 9.127.646.048 10. 687. 279.841 
Cong cv, dung cv 640. 843. 375 634.002.004 
Chi phi san xuât, kinh doanh d dang 601. 062. 581 3 15. 251. 723 
Thành phm 39. 719. 462.905 5 1. 853. 3 14. 803 
Hang hóa 134. 7 15. 177 72. 819. 361 

50.223.730.086 63.562.667.732 

Trong nàm, Cong ty không trIch lap dir phOng giâm giá hang ton kho vl không có du 
hiêu suy giâm gia tn. 
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CONG TV CO PHAN KHOANG SAN vA XAY DUNG BNH DLIcYNG 
THUYET MINH BAO cAo TAI CH±NH HaP NHAT (Tiêp theo) MAU SO B 09-DN/HN 

11. CHI PH± TRA TRUCYC 

SO cu5i nàm SO du nàm 

a. Ngän han 
- Cong cu, dung cu xut dàng 
- Chi phi cp quyn khai thác 
- Chi phi trà trudc ngân han khác 

VN D 

2. 767. 644.080 
11. 693. 406.038 
60. 324. 753. 228 

VN D 

3. 722. 220. 653 

5.162.090.467 
74.785.803.346 8.884.311.120 

b. Dài han 
- Chi phi den bi'j 
- Chi phi cap quyën khai thác 
- Cong Cu, dung cy xuat dung 
- Chi phi thuê dat dài han 
- Chi phi trà truOc dài han khác 

44. 38 1. 958. 378 
42. 857. 723.856 

1. 365. 999. 3 13 
68. 030. 240. 614 
62. 705. 843. 099 

 

69. 999. 729. 885 
34. 490. 960. 977 

2. 411. 839. 505 
67. 887. 570.0 14 
25. 948. 742. 23 1 

    

219.341.765.260 200.738.842.612 

Cong ty dã dung các quyën sC( dyng dat Va quyn IQi riêng lien quan ti Khu Cong nghip 
Dat CuOc, xã Dat Cu6c, huyên Bc Tan Uyên, tinh Bmnh Ditdng (KCN Oat CuOc), câc quyn 
khai thâc mó khoáng san và quyën ldi lien quan tai mO dâ Tan M9, ma dá Phifdc Vinh, mO 
set Phuóc Hôa, mO dã cao Ianh Minh Long dg thê chap cho khoán vay bang trái phiêu 
(xem Thuyêt minh sO 25). 

12. THU VA CAC KHOAN PHAI THU/NÔP NHA NL%àC 

SOd8u näm 
TC cOng ty con 

chuy4n sang 
SO phái flop 

trong nàm 
SO dà thuic flop 

trong n8m SO cu51 nm 
VND VND VND VND VND 

Thu 914 tn gia t8ng 8.890.955.301 (661.014.360) 80 .483. 020. 109 72.9 11.824.962 15 .80 1. 136.088 
Thud thu nhäp doanh nghlêp 6.575.432.758 433 .354. 295 85.231.685.120 62.4 14.983 .668 29 .825 .488. 505 
Thu thu nhp c8 nhãn (582.976.751) 12, 934. 590. 127 11.204.200.841 1. 147 .412. 535 
Thud thu nhâp cä nhân 290. 164.994 (290.164.994) 
Thud tài nguyen 13.554.697.566 33 1. 045. 751 41. 576. 343 .039 50.264.990.542 5. 197 .095 .8 14 
Tiên nhà Oat, tiên thuê dt 32 .853. 600. 226 32. 853 .600. 226 
Thue mon bài 22. 000.000 22.000.000 
Thue tài nguyen (7.848.358) 7. 848. 358 
Phi báo ye mOi tniRing 3. 202.460. 116 2 14 .879. 141 12.425.097.721 14. 306.03 5. 305 1. 536.40 1.673 
Phi c4p quyèn khai thác mO 
khoáng san (300.000.000) 39.641.854.768 39. 341.854. 768 
Phi cp quyên khai thäc mO 
khoäng san 1.625.260.678 (1.625.260.678) 
C4c khoàn phâ np khäc 184.2 53.334 184.253.334 

31.632.720.632 18.264.827 305.360.292.802 285.419.169.318 51.592.108.943 

Trong do: 

Các khoân phài thu 

SO cu5i nam SO du nam 
VN D VN D 

Thuê thu nhâp cá nhân 290.164.994 582.976.751 
Thuê tài nguyen 7.848.358 
Phi cap quyèn khai thác mO 
khoáng san 1.625.260.678 

1.915.425.672 590.825.109 

Các khoân phâi trà 
Thuê giá trl gia tang 15.801.136.088 8.890.955.301 
Thuê thu nhâp doanh nghiêp 29.825.488.505 6.575.432.758 
Thuè thu nhp Ca nhân 1. 147 .412.5 35 
Thuë tài nguyen 5.197.095.814 13.554.697.566 
Phi báo v mOi tru'àng 1.536.401.673 3.202.460.116 

53.507.534.615 32.223.545.741 
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CONG TV CO PHAN KHOANG SAN vA XAY DuNG BNH DIJaNG 
THUYET MINH BAO CÁO TÁI CHINH HGP NHAT (Tiêp theo) MAU SO B 09-DN/HN 

13. TAI SAN cO DINH HIIJ HINH 

Nhà xu'ng Va 

vat kiên trüc 

May móc Va 
thl& bi 

Phung tin 
vn tái 

Thiêt bl 
van phàng Khác T6nq cong 

VND 
NGUYEN GIA 
So di.f dâu nãm 126.669.308.162 
Tang do hp nhât 3.780.791.621 
Tang trong näm 4.294.701.899 

Phãn Ioi ll (13.580.727.881) 

Thanh I (1.173.910.416) 

VND 

178.773.241.593 
13.743.390.000 
42.574.155.163 

12.806.259.502 

(114.709.323.698) 

VND 

33.517.429.126 
- 
- 

761.327.879 

(393.545.455) 

VND 

3.742.254.622 

194.454.545 

13.140.500 

(989.635.000) 

VN D 

927.238.060 
1.547.727.273 

VND 

342.702.233.503 
18.451.419.681 
48.611.038.880 

(117.266.414.569) 
So dii cu5i nãm 119.990.163.385 133.187.722.560 33.885.211.550 2.960.214.667 2.474.965.333 292.498.277.495 

GIA TRI HAO MON LUY KE 
So dii' dâu nãm 
Tang do hdp nht 
Khu haotrong nàm 

Phân loal al 

Thanh ly 
Giám khác 

59.167.295.403 

644.886.032 
4.935.827 .78 1 

(362.170.20 1) 

(1.173 .9 10 .416) 

112.572.971.644 

3 .432 .028. 3 18 
9 .859 .066.395 

192 .937 .964 

(27.308.717.397) 
371.875.000 

26.149.906.277 

1.370.600.074 

212. 179 .888 

(393.545.455) 

2.092.671.782 

308.687.413 

(42 .947 .65 1) 

(129.805.80 1) 

172.369.649 
98. 133 .052 

199.982.845.106 

4.249.283.999 
16. 572 .3 14.7 15 

(29.005.979.069) 
371.875.000 

SO' dug cu61 nàm 63.211.928.599 99. 120. 161.924 27.339.140.784 2.228.605.743 270.502.701 192.170.339.751 

GIA TRI CON LAX 
Tai ngày dâu nOm 67.502.012.759 66.200.269.949 7.367.522.849 1.649.582.840 142.719.388.397 

Tai ngày cuô'i nãm 56.778.234.786 34.067.560.636 6.546.070.766 731.608.924 2.204.462.632 100.327.937.744 

Tai ngày 31 thâng 12 nàm 2018, tài san cô dinh hO'u hmnh cüa Cong ty bao göm môt sO tài san d khâ'u hao hê't nhu'ng vn can sci dung vOl nguyen giá là 
118.352.286.552 ông (tai ngày 31 thâng 12 nám 2017: 112.757.846.062 dông). 
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CONG TY có PHAN KHOANG SAN vA XAY DL%NG B±NH DLIGNG 
THUYET MINH BAO CÁO TA! CH±NH HaP NHAT (Tiêp theo) MAU SO B 09-DN/HN 

14. TA! SAN CO DINH THUE TA! CH±NH 

My móc và 
thit b 

Thiêt b 
vn phàng Tang 

VND 
NGUYEN GIA 

VND VND 

Thng trong näm 82.524.399.107 859.829.199 83.384.228.306 
56 dii cuói näm 82.524.399.107 859.829.199 83.384.228.306 

GIA TRI HAO MON LUY KE 
Khâu hao trong nàm 5. 050. 189. 597 98.386.064 5.148.575.661 
S6 dir cuôi nãm 5.050.189.597 98.386.064 5.148.575.661 

GIA TRI CON LA! 

Tai ngày cuôi nàm 77.474.209.510 761.443.135 78.235.652.645 

15. TAI SAN CO DNH VÔ HINH 

Quyên sC Phan mêm 
dunq dt may tinh Khác Tang 

VND VND VND VND 
NGUYEN GIA 
So dir dâu nãm 1.807.721.600 761.880.000 2.569.601.600 
Tang do hp nhât 22.282.247.727 - 110.000.000 22.392.247.727 
Tang trong nàm - 651.000.000 651.000.000 
SO dii cuôi nàm 24.089.969.327 1.412.880.000 110.000.000 25.612.849.327 

GIA TRI HAO MON LUY KE 
S6 dir dâu nâm 890.541.156 640.249.364 1.530.790.520 
Tang do hdp nhât 1.416.827.824 8.688.485 2 1.999.996 1.447.516.305 
Khu hao trong nam -- 652.003.463 2 55 .9 14. 510 907 .9 17 .973 
SO dir cuOi nãm 2.959.372.443 904.852.359 21.999.996 3.886.224.798 

GIA TRI CON LA! 

Tai ngày dâu näm 9 17.180.444 121.630.636 1.038.811.080 

Tai ngày cuOi nâm 21.130.596.884 508.027.641 88.000.004 21.726.624.529 

16. BAT DONG  SAN DAU TL 

Quyën sCf duna dt Cd s ha tang My móc thi6t bi T6m 
VN 0 VNID VND VN D 

NGUYEN GIA Y 

S6  dir dâu nãm và cuôi nàm 53.947.575.587 172.344.176.035 13.399.878.485 239.691.630.107 U HA] 

rE 
GIA TRT HAO MON LUY KE 
Sô dit dâu näm 13.640.944.620 26.358.100.268 2.966.601.850 42.965.646.738 
Khâu hao trong nm 6.580.455.042 19.177.361.181 1.337.202.252 27.095.018.475 
Phâri loal Ii (983.931.345) 983.931.345 
58 dir cuôi nàm 20.221.399.662 44.551.530.104 5.287.735.447 70.060.665.213 

GIATRCÔNLAI - - 
Ti ngày dâu nàm 40.306.630.967 145.986.075.767 10.433.276.635 196.725.983.369 

Ti ngày cu6i nàm 33.726.175.925 127.792.645.931 8.112.143.038 169.630.964.894 

Bat dông san dãu tu th hiên giâ tn quyên st dyng dat Va cd sà ha tang ti Khu Cong 
nghiêp ât Cuôc ti Huyên Bc Tan Uyên, Tinh Binh Dudng; Cd sO ha thng và may móc 
thiat bi cüa Trung tam Hôi nghi tiêc cuOi Thanh Bmnh. 
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a 
I CONG TV CO PHAN KHOANG SAN vA XAY DuNG B±NH DUNG 

THUVET MINH BAO CÁO TAI CH±NH HGP NHAT (Tiê'p theo) MAU so B 09-DN/HN 

I 

R
Theo quy d!nh tai Chun mVc  K toán Vit Nam s5 05 - "Bât dng san du tu"', giâ tn 
hdp l' cüa bat dông san 1u tu' tal ngày kt thi.ic niên dâ kê toàn cn difdc trinh bay. Tal 
ngày 31 thang 12 näm 2018, Cong ty không thut hiên vic xác inh giá tr hp I' cüa bt 
dông san du til vl Cong ty khOng có cd sO dlnh gia cOng nhu không có tài san nào càng 
loai d xac dinh giá tn hdp l' cüa nhOng bat ông san du ti.i nay. 

17. CHI PHf XAV DUNG C BAN D DANG 

a 
So cuoi nam So dau nam  

R Già g6c Giá tn có thg thu hi Gi g6c Giá tn có th thu hôi  
VND VND VND VND 

Xây du'ng Cd bàn d dang 412.719.033.815 412.719.033.815 170.198.087.963 170.198.087.963  

I Trong ó: 

a 

• 
- Cong trinh du'án mO rông 
Khu cong nghip Dat Cu5c 346. 239.835. 381 

• 
- Cong trinh duán mó dá Tam Lp 8.420.002.800 
- COng trinh du'án ma set PhuOc HOa 42.239.046.000 

• 
- Mua sm tài san cO dinh 5.655.800. 139 
- Khác 10. 164.349.495 

a
412.719.033.815  

1 18. DAU TL VAO CONG TY LIEN KET 
So cuôi nàm So dâu näm 

a VND 

I Ou tu' vào CaC cong ty lien kt 35.000.000.000 
Phn l phât sinh sau ngày 

• 
u tu' tri c6 ttrc dudc chia (2.035.957.466) 

32.964.042.534 

1
19. TAISANTHUETHUNH4PHOANLAI 

I DuOi ây là tài san thu thu nhâp hoân do COng ty ghi nhân và s.f thay d6i cüa các khoàn 
muc nay trong näm Va nàm tru'Oc. 

I 

55 cuSi nàm SO du nàm 
VND VND 

156. 375. 373. 258 
8.420.002.800 

5. 402. 711. 905 
170.198.087.963 

VND 

a 

a 
Ti ngay dau nam tru'dc 

I Chuyn sang ldi nhuân trong nm 
Tai ngày cuôi nàm tru'óc 

• Chuyê'n sang ldi nhuân trong nàm 
Tai ngày cu61 nàm 

a 

a 

I 
a 

a 

a 

a 
20 

a 

Chi phi phái trá Va CC 
khoân du' phOng khác  

VN1 

6.064.922.178 \ 
(37.576.260)   

/  J 

3.441.796.800  
9.469.142.718 ( 



CONG TV CO PHAN KHOANG SAN vA XAY DuNG B±NH DIJNG 
THUYET MINH BAO CÁO TA! CH±NH HaP NHAT (Tiê'p theo) 

20. LYI THE THIJNG MA! 

NGUYEN GIA 
Tang do mua cong ty con 
SO du cuOl nàm nay 

HAO MON 

- 
MAU so B 09-DN/HN 

VN D 

78 .059.458.0 17 
78.059.458.0 17 

KhOu hao trong näm (3.847.535.251) 
SO du cuOl näm nay (3.847.535.251) 

GIA TRI CON LA! 
Tai ngày dâu nàm 

Tai ngày cuôi nim 74.211.922.766 

21. PHAI TRA NGLIth BAN NGAN HSN 

SO cuOi nam SO du nàm 
VND VND 

Phái trá cho hoat dông kinh doanh 
khoáng san 21.956.124.530 19.044.011.122 
Phâi trâ cho hoat ông cho thuê khu 
cong nghiêp và dich vu khác 13.155.064.698 9.050.124.725 

35.111.189.228 28.094.135.847 

22. DOANH THU CHUA THUC HIEN 
SO cuOi nàm SO du nam 

VND VND 
a. Ngän han 16.574.129.451 14.504.890.445 
- Doanh thu nhân tru& 16.574.129.451 14.504.890.445 

b. Dài han 589.384.992.749 504.310.957.598 
- Doanh thu nhân truc 589.384.992.749 504.310.957.598 

605.959.122.200 518.815.848.043 

Doanh thu chua thu'c hiên th hiên các khoán tin thuê và phi quàn I'' nhân truOc t11 viêc 
cho thuê dat ti Khu cong nghip Ot CuOc vOl thOi hn thuê tt 41 nàm dOn 48 nàm. 

23. PHAI TRA KHAC 

SO cuOl nàm SO du nàm 

a. Ngän han 

VN D VN D 

Kinh phi Cong doàn 564.067.070 217. 55 1. 520 
Báo him xâ hi và bâo him that nghiêp 66.604.608 
Nhân qu9, k' cudc ngan han 451.713. 133 .605 2 .670.633 .252 

ThuO thu nhâp cá nhân quyOt Loan thàa 1.3 13.402.981 
Phái trà khác 8.447. 367 .7 12 12.817.542.844 

462.037.971.368 15.772.332.224 

b. Dài han 
Nhân k' ctfc, k qu9 dài han 1.056.668.326 23.460.938 

1.056.668.326 23.460.938 

463.094.639.694 15.795.793.162 
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CONG TV CO PHAN KHOANG SAN vA XAY DUNG BINH DLNG 
THUVET MINI-I BAO CÁO TAI CHINH HCYP NHAT (Tiêp theo) MAU SO B 09-DN/HN 

24. VAY vA NcY THUE TAI CHtNH NGAN HAN 

58 85k, n1n Iron,, n8n SO coOl n8n, 
VND VND VNO 
S8 co khi nOng TI cong ty con 56 CO khO nOng 

Giá tn Ira n4 ch,,yn song llng Giâ,, Gl tr trO n4 
Vey ngán h4n - - 23.021.127.500 125.554.465.869 89.425.971.073 59.149.622.296 59.149.622.296 
N9 thee tai ch)nh dà hyn 88n 
h4n trâ (Xe,,, Thoy& ,ninh nö 25) - - 18.341.633.874 5.013.132.922 13.328.500.952 13.328.500.952 

- 23.021.127.500 143.896.099.743 94.439.103.095 72.478.123.248 72.478.123.248 

Vay ngn han cüa Cong ty me thg hin khoán vay tc( Ngân hang Thi(dng mi C phn 
Ngoai thitng Vit Nam ("Vietcombank") vci t6ng han mCtc tin dung là 70.000.000.000 
d6ng và dão han ngày 07 thâng 6 nàm 2019. Muc dIch cia khoàn vay là nhm b sung 
nhu cu tin dung ngân han hdp pháp, hp l, hdp lê phuc vu hoat công san xut kinh 
doanh cia Cong ty. Khoân vay nay không có bâo dam và chu lâi theo mci'c Iãi suit thông 
bâo bOA Vietcombank tai ngày giâi ngân. 

Va vay ngn han cüa Hdp tác xã Dch vu Vn tài - Khai khoáng Thng Long thg hiên 
khoán vay tit Vietcombank vOl tang han mCi'c tin dung là 15.000.000.000 dng Va dáo 
hn ngày 19 tháng 10 nm 2019. Muc dich cüa khoàn vay là nhâm b6 sung nhu cu tin 
dung ngn han hdp pháp, hçp l, hdp lê phuc vu hoat dông san xu5t kinh doanh cCia 
Cong ty. Khoán vay nay không có bâo dam và chiu lâi theo mCrc lâi sugt thông báo bOl 
Vietcombank tai ngày giâi ngân. 

25. VAY vA N THUE TAI CHIN H DAI I-IAN 

SO dOu nIm Trong n8m SO cuOi nOm 
VND VND 
SO cO khO nOng 

GO tn trO n TAng GiOm 

VND 

GiO tn 
SO có khO nAng 

trO nq 
N thuO tOi ch(nh dài h9n - 58.687.821.854 18.341.633.874 40.346.187.980 40.346.187.980 

TrOi phlOu phOt hOnh - 500.000.000.000 - 500.000.000.000 500.000.000.000 

- Ngân hà,g TMCP Ngoai 
thudng Vit Nam - chi 
nhánh HO Chi Miflh 125.000.000.000 125.000.000.000 125.000.000.000 
- Cong t3' TNHH chctng 
KhoOn NgOn hOng TMCP 
Ngoi thu)ng Vit Nem 51.300.000.000 51.300.000.000 51 .300.000.000 
- COng ty 05 ph3n Logistic 
HOng KhOng 30.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 
- COc cO nhOn khOc 293.700.000.000 293.700.000.000 293.700.000.000 

558.687.821.854 18.341.633.874 540.346.187.980 540.346.187.980 

Nci thuê tài chInh dài han thg hiên khoán nci thuê tài chInh tü COng ty TNHH MTV Cho 
thuê Tài chinh Ngân hang Thung mai C phn Ngoai thurng Viêt Nam - Chi nhánh 
Thành ph6 H Chi Minh và có thOi han thuê ln lu'dt là 48 thâng và 60 tháng kê tà' ngày 
Cong ty me nhn ditc khoàn giái ngân du tiên. Khoàn nd thuê tài chinh nay không có 
dam bào và chlu Iâi sugt cho thuê áp dung trong sáu tháng du k tt ngày giái ngân là 
8,5%/nm. Sau do lâi suit cho thuê ditc tInh bng läi suit huy dng tlt kim 12 tháng 
d61 vOl cá nhân hlnh thci'c trá lãi sau do ngân hang Thu'crng mi c6 phn Ngoi thu'dng 
Viêt Nam - Chi nhánh H Chi Minh cong b6 tai thai diem do cong biên do 2,8%/nàm. 

Trái phiu phát hành thg hiên 5 ngàn trái phiu do Cong ty phát hành vOl mênh giá là 
100.000.000 dng/trái phiu. Khoàn trãi phiu nay có k' han tCi 22 tháng 6 nàm 2018 
den 22 tháng 6 nàm 2022 vOi Iãi suât 9,5%/nàm cho k' tinh lãi du tiên. Lâi suit cia 
trãi phieu ap dung cho các k' tinh li tiep theo là lài suit thá n61 du'c tinh bng lãi suit 
tham chieu cong  3,3%/nàm. Lâi suit tham chiêu dàrig dê tInh Iâi suit cho mi k'' tInh Iài 
là blnh quân läi suet tin gcri tiet kiêm cá nhân bang dng Vit Nam (trá lâi sau) k'' hn 
12 tháng hoc tu'dng dudng duqc cong b6 trên website chinh thcrc ccia Ngân hang Thu'dng 
mi Co phn Ngoi Thu'dng Vit Nam (áp dung cho chi nhánh sO giao d!ch),  Ngân hang 
Thung mi C6 phn fu tu' và Phât triên Viêt Nam (âp dung cho khu viic  Thành phô Ha 
Nôi), Ngân hang Thu'dng mal C phn Cong thu'ng Viêt Nam và Ngân hang Nông nghip 
và Phât triên Nông thôn Viêt Nam (moi ngân hang nay du'dc gçi là ngân hang tham 
chiêu) vào ngày xác dinh lâi su5t cho k'' tinh lãi do. Khoàn g6c cia trái phiêu sé duc 
thanh toan môt ln vào ngày dao hn hoc ngày mua li tru'Oc hn hoc ngày ma cac trái 
phieu den hn thanh toán do các nguyen nhân khâc theo các diu kin trái phieu nay 
(tày tàng truOng hdp áp dung). Viêc thanh toán Iãi trái phiëu du'ç%c thitc hin vào (I) ngày 
thanh toán lâi tu'dng iThg (ii) ngày dao hn hoc (iii) ngày mua lal tru'Oc han hoàc (iv) 
ngày ma các trái phieu phieu den hn thanh toán do nguyen nhân khác theo các diu 
kiin trái phieu nay (tci'ng tritOng hqp áp dung). Cong ty dã dting các quyn s' dung dâ't 
và quyn lcii riêng lien quan tal Khu Cong nghip Det Cu6c, X Ot Cu6c, Huyên B& Tan 
Uyên, Tinh Blnh Du'clng (KCN Det Cu6c), cthc quyn khai ththc mO khoáng san và quyn IdA 
lien quan tai mO dâ Tan M, mO dá Phu'Oc Vinh, mO set Phu'Oc HOa, mO cao lanh Minh 
Long dê th& chep cho khoàn trái phieu nay (xem Thuyet minh s6 11). 
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CONG TV CO PHAN KHOANG SAN A XAY DUNG BNH DUNG 
THUYET MINH BAO CÁO TAX CH±NH HGP NHAT (Tiêp theo) MAU so B 09-DN/HN 

Càc khoán nd thuê tài chInh dài han &Idc hoàn trà thea lich biu sau: 

Trong vông môt nàm 
Trong nàm th1t 2 
Titnàm thit3 dn 
nàm thit 5 

Trit: Các khoán phi tài 
chInh trong tudng Iai 
Giá tn hiên tai cia các 
khaán thuê tài chInh 
phài trà 
Trii: sO phài trâ trang 
yang 12 tháng 
(di(dc trinh bay & 
phn nd nqn han) 
SO phài trâ sau 12 
tháng 

Các khoân tin thuê tOl thigu 
Giá tn hiên tai cüa câc khoàn 

tin thuê tOi thiu 
SO cuOi nm SO du nãm 

VND VND 

19.162.890.318 
16.382.370.544 

29.920.661.990 

SO cuOi nm SO du nàm 
VND VND 

13. 328. 500. 952 
13.328.500.952 

27. 017. 687. 028 

65. 465. 922.852 

(11. 791. 233. 920) 

53. 674. 688.932 

53. 674. 688.932 53. 674. 688. 932 

(13.328.500.952) 

40.346.187.980 

26. DU' PHÔNG PHAI TRA DAI HAN 

Di! phông chi phi Di! phông tr cp 
cài tao môi trit&ng mt viêc lam T6ng cong 

VND VND VN D 

Tai ngày dâu nm 23 .344 .279. 590 6 .792 .450 .000 30. 136 .729 .590 
Tang do hdp nhât 1.071.774.414 1.071.774.414 
Trich Ip dl! phàng b6 
sung trong nàm 

447 .3 17 .029 1.634.848.227 2.082.165.256 

Cc khoán di! phàng dã 
sü dyng (201.590.643) (1.737.688.227) (1.939.278.870) 
Tai ngày cuôi näm 24.661.780.390 6.689.610.000 31.351.390.390 

27. VÔNCHUSàHC(U 

Duc phép phât hành: 
SO cuOi nam SO du nam 

O 
SO ludng c6 phn 53. 779.882 46. 800. 000 
Mnh giá - dng/c6 phn 10. 000 10. 000 IHANIH 

Giá tn (dông) 537.798.820.000 468.000.000.000 .a iv 
MHUU 

ã dudc phât hành và gop vOn dii: 
IITTI 
NAN 

SO li!ng c6 phn 53. 779. 882 46.800. 000 
Mênh giá - dông/c6 phan 10. 000 10. 000 
Giá tn (dông) 537.798.820.000 468.000.000.000 

Cong ty chi phàt hành môt loai c6 phn ph6 thông không dudc hu&ng c titc cO dinh v&i 
mênh gi là 10.000 dng/c6 phn. c6 ilông sà hc?u c6 phn ph6 thông iudc nhân c6 titc 
khi duc cong bO và có quyn biu quyt thea ti lê mt quyên bigu quyOt cho mi c6 
phn s& hüu tai các cuôc hop c6 ông cüa Cong ty. 
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a 
I CONG TV Cd PHAN KHOANG SAN vA xA DI/NG B±NH DUONG 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH HQP NHAT (Tiêp theo) MAU so B 09-DN/HN 

a 
Theo Ngh quyt Oai hôi dng c6 dông thil1ng niên nm 2018 s6 01/2018/NQ-DHDCD 

I	 ngày 18 tháng 4 nàm 2018, các c6 dông ca Cong ty â phê duyt m(rc chi trà c6 tCtc cCia 
näm 2017 là 117.000.000.000 ding, bang 25% v6n iu lê. Trong do, $6 tiën 

• 32.760.000.000 dng (ti'  lê 7%) tlâ di.tdc tm thanh toán trong nm 2017, phn cOn lai 
sè dudc thanh toàn trong nàm 2018 bng tin mt vài s6 tin là 37.440.000.000 dông 

• (ti' l 8%) Va bng c phiu vói s6 tin là 46.800.000.000 dng (t' lê 10%). Dng th1i, 
thông qua viêc tang v6n diu lê theo chu'dng trinh lila chon cho ngu'Si lao dông ("ESOP") 

• väi s6 lu'ng c6 phiêu dy kin phát hành là 2.300.000 c6 phiu vOl mênh giá 10.000 
dng. Ti ngày 19 tháng 9 nàm 2018, Cong ty dâ hoàn thành viêc chi trâ c6 ti?c bang 

I
tin mat và tang v6n d1u lê tit 468.000.000.000 dông len 514.798.820.000 dng tlrdng 
(ing vOi phan c6 ti.?c bang c6 phiu. 

a Theo Nghi quyt Hi dng Quân tn s6 25/2018/NQ-HOQT ngày 22 tháng 10 nàm 2018 v 
viêc trin khai phát hành ESOP 2018, Hôi dng Quàn tn cCia Cong ty dâ trin khai viêc 

a	 tang vOn diu lê thec chu'dng trinh ESOP 2018 vOi sO litdng c phiu dy ki&, phát hành là 
2.300.000 c6 phiu vOi mênh giá 10.000 dng. Tai ngày 27 tháng 11 nm 2018, Cong ty 

I	 dã nhân thtc toàn bô sO tin t1t chudng trinh ESOP 2018 vOi giá tr! 23.000.000.000 dng 
cOng nhu' dã hoàn tt viêc phát hành c6 phiu theo chucing trinh ESOP 2018 và tang 

a
vOn d1u l t 514.798.820.000 dng len 537.798.820.000 ding. 

• Các c6 phiu (1 c phan/c6 phiu) Se duic phát hành theo chu'dng trmnh ESOP 2018 sé 
chiu quy dnh v han ch chuyn nhuing nhu sau: 

a - Ht nàm thi? hai (24 thng sau ngày hoàn tt dçt phát hành c6 phiu theo chung 
trinh ESOP 2018): t lê c6 phiêu duc chuyn nhung tOi da 50% trên tang sO lung cô 

• phiu dudc phát hành Va chuyn giao. 

• - Ht nàm thi.? ba (36 thang sau ngày hoàn tt dcit phtht hành c phiu theo chuclng 
ESOP 2018): t lê c6 phiu dudc chuyn nhucrng là 50% trên t6ng sO luqng c phi€u 

• 
du'çc phát hành và chuyn giao cOn 

il
Danh sách các c6 dông chInh cüa Cong ty nm gil.? 5% c6 phn trO len và cãc c6 dong 
khác nhu'sau: 

I S6 cu6i nm S6 u  
C6phiu % VND Cphiu % VND 

I Cong ty C6 phn 
DRH Holding 14.468.960 26,90 144.689.600.000 10.453.600 22,34 104.536.000.000 

a
c6 dông khc 39.310.922 73,10 393.109.220.000 36.346.400 77,66 363.464.000.000 

53.779.882  100  537.798.820.000 46.800.000  100  468.000.000.000  

a 

a 

a 
1AN 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 
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aaaa 
CONG TY CO PHAN KHOANG SAN vA XAY DUNG BINH DLING 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH HQP NHAT (Tiêp theo) MAU SO B 09-DN/HN 

Thay d61 trong von chü so hü'u trong nàm nhu' sau: 

V6n gop cia Thàng du 
chij sc hü'u vOn c phân 

Qu9 du tLr 
phàt trign 

Ldi nhuãn sau thuè 
chu'a phân ph61 

Ldi ich CO dông 
không kigm sot T6ng cong 

VN D VN D VN D VN D VN D VND 
S6 du'dâu nàmtru'Oc 234.000.000.000 1.658.500 251.896.444.170 123.331.757.201 609.229.859.87 1 
Ldi nhuân trong nàm truc 277. 208. 577. 730 277. 208. 577. 730 
Phân phi cácqu9 27. 720. 857. 773 (99.591.906.534) (71. 871. 048. 761) 
Chia c6 tCtc (56. 160. 000. 000) (56.160.000.000) 
Phât hành c6 phiu 234. 000. 000. 000 (234.000.000.000) 
S 8 du'dâu nãm 468.000.000.000 1.658.500 45.617.301.943 244.788.428.397 758.407.388.840 
Tang v6n trong nàm 69. 798. 820. 000 (46. 798. 820. 000) - 23.000.000.000 
Tang do hdp nhât 2.450.000.000 2.450.000.000 
Ldi nhuân trong nàm nay 327.143.364.416 72.807.349 327.216.171.765 
Phân ph6i cácqu9 23. 784. 574. 730 (76. 312. 583.425) - (52.528.008.695) 
Chia c6 ttfc bang tin (37.440. 000. 000) - (37.440.000.000) 
So dii' cuôi näm 537.798.820.000 1.658.500 69.401.876.673 411.380.389.388 2.522.807.349 1.021.105.551.910 

Cüng theo Nghi quyêt Oai hi dng c dông thu'ng niên nàm 2018 sO O1/2018/NQ-DHOCO, Cong ty me dã trich qu9 du tif phàt trign cüa nàm 
2018 là 23.784.574.730 ciOng, qu diëu hành ctia Hôi dông Quàn tn và Ban Kigm soát là 6.450.213.864 dng, qu khen thuOng phóc Idi là 
46.077.794.831 dông ttit Idi nhuân sau thuê cüa nam 2018. 

SO lieu cu61 cüng v chia c6 titc và trich lap càc qu9 tt kêt qua hoat ông kinh doanh nam 2018 sè &tdc các c6 dông cüa Cong ty m phê duyt tai 
Dal hôi dng c6 dông thung niên nàm 2019. 
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Nd phài trà 
Nd phal trà b phân 
Nd phâi trá không phân b6 
T6ng nd phâi trâ 

21.956.124.530 1.057.563.777.805 1.079.519.902.335 
- 796.148.012.354 

1.875.667.914689 

CONG TV CO P1-IAN KHOANG SAN vA XAY DLNG BINH DLIONG 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CH±NH HGP NHAT (Tiêp theo) MAU SO B 09-DN/HN 

28. CAC KHOAN MUC NGOAI BANG CAN DÔI KETOAN 

So' cu6i näm So' dâu nàm 

Ngoai tê cc loi 
- Oô Ia M9 (USD) 767 1.207 
- Euro (EUR) 7 7 

29. BÔ PHAN THEO LINH VL%C KINH DOANH vA BÔ PHAN THEO KHU VUC DIA LY 

Cong ty ly'a chon Iinh vitc kinh doanh là bi phn báo câo chinh yê'u vi rüi ro và Idi ich 
kinh tê cüa Cong ty Wdng 6i khác biêt trên hai linh vut kinh doanh khoáng san và linh 
vut cho thuê khu cong nghiêp và dich vu khac. Kt qua bao cao bô phân bao gm càc 
khoán myc phân b6 try'c tiêp cho môt bô phn cong nhu cho các bô phân du'dc phân chia 
theo mt cd sO hdp Ii'. Càc khoân muc không dirdc phân b6 bao gôm doanh thu tit hoat 
dng tài chInh, chi phi tài chinh, chi phi ban hang, chi phi quân l' doanh nghiêp, Iô khac 
và thuê thu nhâp doanh nghip. Cac thông tin bô phn v các Iinh vuc kinh doanh trong 
n5m cia Cong ty nhu'sau: 

Bô phân theo linh vuc kinh doanh 

Tài san Va nd phái trâ cüa bi phân theo Iinh vitc kinh doanh tai ngày 31 tháng 12 nàm 
2018 Va 31 tháng 12 nàm 2017 ci1a Cong ty nhu saw 

Hoat dông cho thuê 
Hoat dông kinh doanh khu cong nghiêp 

s6 cu61 nàm khoáflg san và dich vu khác T6ng cong 
VN D VND VND 

Tài san 
Tài san bô phân 635.195.224.829 1.221.258.821.195 1.856.454.046.024 
Tài san không phân b6 - 1.040.319.420.575 
T6ng tâi san 2.896773.466.599 

Hoat dông cho thuê 
Hoat dông kinh doanh khu cong nghiêp 

S6 du nàm khoáng san và dich vu khác T6ng cong 
VND VND VN D 

8 50.675.198.094 
579.855.151.594 

Tài san 
Tài san b phn 
Tài san khong phân b 
Tong tài san 

Nd phài tra 
Ni phâi trâ bô phân 
Nd phai trà khOng phân b6 
Tong nd phài trá  

410.075.808.113 440.599.389.981 

L430.530.349.688 

518.815.848.043 542.160.127.633 
129.962.833.2 15 

672122960.848 

23.344.279.590 
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797.819.931.885 
(532.023.842.042)  

265.796.089.843  

906. 332. 812. 870 
(550.434.665.138) 

355.898.147.732 

CONG TV CO PHAN KHOANG SAN vA XAY DUNG BNH DL%ONG 
THUVET MINH BAO CÁO TAI CH±NH HP NHAT (Tiêp theo) MAU SO B 09-DN/HN 

Kgt qua kinh doanh nàm tài chinh kt thic ngày 31 tháng 12 nàm 2018 và ngày 31 
tháng 12 nàm 2017 nhusau: 

Nàm nay Nàm triióc 
VN D VN D 

Hoat dông kinh doanh khoáng san 

Doanh thu 
Giá v6n 
Lc%i nhuân gop 

Hoat dOng kinh doanh bât dông san 

Doanh thu 
Già v6n 
Lcii nhuân gop 

 

- 120.000.000.000 
- (80.496.597.668) 

   

39.503.402.332 

Hoat dOng cho thuê khu cong nghiêp và dich vu khác 

   

Doanh thu 
Giá v6n 
Ldi nhuân gOp 

371.173.043.342 
(66.421.887.193) 

 

67. 729. 610. 902 
(28.956. 740. 569) 

   

304.751. 156. 149 

 

38.772.870.333 

    

Bô phan theo khu vtc dia ly 

Bào cào tài chInh hdp nhät nay không trinh bay thông tin bô phân theo khu vuc dia I bOi 
vi hoat dông ctia Cong ty chi nm trên lânh thô Viêt Nam nên không có khác biêt v mCtc 
ô rüi ro Va di Ich kinh t. 

30. DOANH THU THUAN VE BAN HANG vA CUNG CAP DICH Vl 

Nàm nay Nàm truc 
VN D VN D 

Doanh thu bàn hang 
Doanh thu cho thuê khu cong nghiêp 
và dich vu khác 

Càc khoân giàm tr(tdoanh thu 

798.560.416.370 1.031.033.563.970 
371.173.043.342 67.729.610.902 

(740.484.485) (4. 700.751. 100) 

    

1.168.992.975.227 1.094.062.423.772 

31. GIA VON HANG BÀN vA DICH VV CUNG CAP 

Nàm nay Näm trifóc .HUUH 
TIE VND VN D 

Giá vôn cüa thành phgm dã bàn 
Già vô'n cüa dich vu dã cung cp 

532.023.842.042 630.931.262.806 
66.421.887.193 28.956.740.569 

    

 

598.445.729.235 659.888.003.375 

    

Nàm truc 

32. CHI PH± SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO 
Nàm nay 

VND 

Chi phi nguyen lieu, vat lieu 
Chi phi nhân cong 
Chi phi khu hao tài san cô dinh 
Chi phi dich vu mua ngoài 
Chi phi khàc  

107.844.850.355 
87. 522. 951. 350 
49.634.759.945 

333. 345. 937.415 
178.538.799.197  

VN D 

95.225.441.182 
83. 723. 021. 800 
25.183.608.240 

343.430. 297. 676 
219. 998. 925. 813 

756.887.298.262 
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409 .006.060.085 

(2.149.712.971) 

25.988.782.107 

(375.261.058) 
(6.3 11.442.566) 

347.238.418.155 

(1.337.943.683) 

2.858.908.019 

426.158.425.597 348.759.382.491 
20% 20%  

85.23 1.685. 120 69.751.876.498 )* 

240 .387 .667 

85.231.685.120 69.992.264.165 

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN vA XAY DuNG B±NH DUaNG 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CH±NH HOP NHAT (Tiêp theo) MAU SO B 09-DN/HN 

33. DOANH THU HOAT DÔNG TAI CH±NH 

Näm nay 
VND  

Nm truàc 
VND 

Lãi tiên gCr, cho vay 21 515 244.280 15.110.795.920 
Lãi chênh Iêch t' giá 1.372.595 79 .896.523 

21.516.616.875 15.190.692.443 

34.  CHI PH± BAN HANG vA CHI PHf QUAN Lt DOANH NGHIEP 

Näm nay Nm trtfôc 
VND VN D 

Các khoàn chi phi ban hang 
- Chi phi nguyen lieu, vat lieu 2.005 .702.5 12 1.932.979.220 
- Chi phi lung nhân viên quán I 10.245.449.925 9 .564.619 .973 
- Chi phi kh5u hao tài san c6 dlnh 1.240.598.442 1.063.007.653 
- Chi phi dich vu mua ngoài 57.436.664.888 44.888.574.508 
- Các khoãn chi phi khác 3.451.644.006 3 .024.834.045 

74.380.059.773 60.474.015.399 

Các khoàn chi phi quán Iv  doanh nghiep 
- Chi phi nguyen lieu, vat lieu 1.446.614.962 1.335.104.754 
- Chi phi Iudng nhân viên quân l 26.79 1.160.654 24. 192 .030 .602 
- Chi phi khSu hao tài san cô dinh 1.775.725.480 1.429 .984. 344 
- Chi phi dch vy mua ngoài 18.520.332.505 10.906.849.372 
- Ldi thêthu'ng mai 3 .847.535.251 
- Các khoán chi phi khác 3 1.680.140.402 9.336.129.69 1 

84.061.509.254 47.200.098.763 

35.  CHI PHt THUE THU NHAP DOANH NGHIEP HIEN HANH 

Näm nay Nàm tru'ôc 
VND VND 

Ldi nhuân kê toán truóc thuê 
Tri:r: 
- Chi phi trIch truc nam trut5c, dã 

thVc hin nam nay 

- Thu nhp khong ch/u thuë 

Cong: 
- Céc khoán chi phi không dutic khäu trLY 
Chuyn I 

Diu chinh do hdp nht 

Thu nhâp tinh thuê nám hiên hânh 
Thuê suât 
Thuê thu nhâp doanh nghiêp theo 
thuê suâ't thông thLng 
Thu& thu nhâp doanh nghiêp np b sung 
nm truóc 
Chi phi thuê thu nhâp doanh nghiêp 
hiên hành 

Cong ty me và các cong ty con có nghia vu phài nôp thuê thu nhâp doanh nghip theo 
thud sut 20% (nàm 2017: 20%) tInh trên thu nhâp tinh thug. 
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CONG TY cö PHAN KHOANG SAN vA XAY DL%NG BINH DuJaNG 
THUVET MINH BAO CÁO TAI CH±NH HP NHAT (Tiêp theo) MAU SO B 09-DN/HN 

36. LAI CG BAN TREN có PHIEU 

Viêc tInh toán Iäi Cd bàn trên c6 phièu phân b6 cho các c6 dông sO hEu c6 phiêu ph6 
thông cüa Cong ty du'dc thyt hiên trên Cd sO các s6 lieu sau: 

Nàm nay 
Nàm tnfOc 

(Trinh bay lal) 
VND VN D 

WI nhuân sau thu thu nhâp doanh nghiêp 327.143.364.416 277.208.577.730 
Qu9 khen thiOng phác i (46.077.794.83 1) (41.581.286.660) 
Ldi nhuân d tInh Iài ca bàn trén cô 
ph iu 
c6 phiêu ph thông dang Iiu hành bInh 
quân (*) 

281.065.569.585 

51.530.293 

235.627.291.070 

51.479.882 
Lãi trên cô phiêu 5.454 4.577 

(*) 4.679.882 c6 phiu phàt hành them trong nàm d trà c6 tCtc duc Iy t1 nguôn li 
nhuân sau thuê chifa phân phOl Iy kê den thOl dlgm 31 thàng 12 nm 2017 trên bâo cáo 
tài chInh hdp nhât dã kigm toàn cia Cong ty. Do do, s6 lu'dng c6 phieu Iu'u hành bmnh 
quân trong nàm 2017 dâ dlfdc diêu chinh li phii hap. 

37. CAC KHOAN CONG N TIEM TANG 

Ngày 28 tháng 11 nàm 2013, Chinh phü dâ ban hành Nghi dinh sO 203/2013/ND-CP 
("Nghi dlnh 203") quy dinh phu'dng pháp tInh, mCrc thu tin cp quyn khai thác khoáng 
san. Nghi dinh 203 có hêu lLtc thi hành k tt:t ngày 20 thàng 01 nàm 2016. Can cct theo 
Nghi dinh 203, m1(c thu tiën cap quyn khai thác khoàng san ditdc tInh dirra trên trO 
IiJdng dia chat cOn lai kê ti1 ngày 01 thàng 7 nàm 2011. Tal ngày 21 thàng 5 nàm 2014, 
Thá tu'&ng ChInh phCj có ban hành Cong van sO 723/TTg-KTN dông ' chua thu tiën cap 
quyn khai thác khoáng san cho phn trO lung dã khai thàc trong khoâng thOi gian tCi 
ngày 01 tháng 7 nàm 2011 dn ngày 31 tháng 12 näm 2013 và giao B Tài nguyen và 
MOi truOng lap bào cáo trmnh Uy ban ThuOng vu QuOc hi xem xét viêc hôi tO thu tin cap 
quyn khai thác khoáng san. Theo do, viêc xác dinh và ghi nhân giá tn quyn khai thàc 
khoáng san ti) ngày 01 thàng 7 nàm 2011 dn ngày 31 tháng 12 nàm 2013 Se tày thuôc 
vào quyêt dlnh  Va hu'dng dan cu th cüa các Cd quan nhà nu'Oc cO thm quyn. 

38. CAM KET CHO THUE HOAT DÔNG 

COng ty là ben cho thuê 

Nàm nay Nàm tru&c 
VND VND 

Doanh thu cho thuê hoat dông tOi thi& 
dã ghi nhn vào báo cáo kt qua hoat 312.629.311.422 15.398.692.237 
dng kinh doanh hdp nhat trong nàm 

Tal ngày ket thcic nàm tài chInh, Cong ty có các khoàn cam kt cho thuê hoat dông 
không hi:iy ngang vOl lich thanh toán nhu sau: 

NO TV 
• IHIHHUU 
LOITTE 

'T NAM 

 

SO cu51 nam SO du nàm 

      

 

VND VND 

     

      

Trong vOng mt nàm 
TCf nam thit hal dn nàm thif nàm 
Sau nám nam 

34.549.025.089 20.147.120.728 
130.417.320.690 72.020.482.913 

1.053.213.157.988 589.318.182.791 

    

1.218.179.503.767 681.485.786.432 

Càc khoàn cam ket cho thuê hot dông thg hiên càc khoàn tiên thuê phài thu tci viêc cho 
thuê cd sO ha tang Khu Cong nghiêp Dt CuOc, Huyên Bk Tan Uyên, Tinh Blnh Du'dng va 
ti Trung tam Hi ngh Tic cLtOi Thanh Blnh vOl thOl hn thuê trung blnh ln litt là 47 
nàm và 05 nàm. 
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U CONG Ft CO PHAN KHOANG SAN vA XAY DuNG B±NH DU'CYNG 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH HP NHAT (Tiê'p theo) MAU SO B 09-DN/HN 

I 39. NGHIP vy vA sO DLI VI CAC BEN LIEN QUAN 

• Danh sách các ben lien quan: 

• Ben lien auan  

• 
Cong ty c6 phn DRH Holding 

• 
Trong nàm, Cong ty dã có các giao dich chü yu sau vUi các ben lien quan: 

Môi quan h  

C dông Un 

Nàm nay Nàm tru'Uc 
VND VND 

• Trá c6 
Cong ty C phn DRH Holding 

Thu nhâp ciia Hôi dông Quán tn và Ban Giám d6c trong nàm nhi! sau: 

•
Nm nay  

• Li!dng, thifUng và các khoán phCjc 8.163.363.480 8.786.415.863 

U Tai ngày kt thiic niên o k toán, COng ty không có s6 di! vUi các ben lien quan. 

U 40. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRNH BAY TRONG BAO CÁO LU'U 
CHUYE'N TIEN TE HP NHAT 

U 
Tin thu tt thanh l' tài san c6 dinh trong nàm khOng bao gm 24.696.406.452 dng là 

I s6 tiën cn tri( vUi khoán thanh toân nd thuê tài chInh (nàm 2017: không phát sinh). 
Nghip vy nay khOng ánh hitUng dn li!u chuyn tin tin t hQp nht, nên không &tQc 
trinh bay U báo cáo trên. U 
Tin chi trâ lâi vay trong nàm không bao gm s6 tiCn 1.443.027.035 dông lien quan dn U chi phi lâi vay phát sinh trong nàm nhitng chita &tdc thanh toán (nàm 2017: khOng phát 
sinh). Vi vây, mt khoán tin tudng (mg dä dttc diëu chinh trên phrt thay di các khoán 

U phái trâ. 

U 41. SI, KIEN SAU NGAY KT THUC NIEN f)Ô K TOAN 

• Vào ngày 30 thâng 01 näm 2019, Cong ty m dã thànj 
Long KSB, vUi vn iu lê 40 t' dng, do COng t1r 

R • / CONG TY 
CO PH 

U KVOAN 
I _T.y.vn r 

• /4, 

U 

10.522.880.000 12.544.320.000 

Nàm tru'Uc 
VN D 

Phan Tâ'n Dat 
Tang Giám dc 
Ngày 26 tháng 3 nàm 2019 

COng ty TNHH Cao Lanh Minh 
hCru 100% vn diu lê. 

Luclng Trong TIn 
Ngu'äi 1p biêu 

U 

U 
U 

U 
U 
I 
U 

Nguyn Hoàng Tam 
Kê toán trng 
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