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• CONG TV cö PHAN KHOANG SAN vA XAY DuNG B±NII DLING 
Dal Iô BInh Du'dng, Phu'dng Thuân Giao, Th xâ Thuân An 
Tinh Binh Du'dng, Viêt Nam  

a BAO CÁO CUA BAN GIAM DOC 

a 
Ban Giám a6c Cong ty Co phn Khoâng san và Xày dy'ng Binh Du'dng (sau ây gi tat là "COng ty me") 

a	
Va cong ty con (COng ty me và cong ty con &tc gpi chung là "Cong ty") d trInh báo cáo nay cOng vol 
báo cáo tài chInh hdp nht giu'a niên do cOa Cong ty cho k' hoat dng 6 tháng k& thüc ngày 30 thâng 
6 näm 2019. 

HO! DÔNG QUAN TRT vA BAN ClAM DÔC 

U Hôi dôna Ouân tn  
Ong Phan Tan Dt ChO tich 
Ong Hoàng Van Lc Thành viên 

• Ong Trn Ngoc DInh Thành 
Ong Châu Anh Tuan Thành viên 

• 
Ong Nguyn Qu& PhOng Thành 
Ong Ton That Diên Khoa Thành viên 

U
Ong Hoàng Nguyen BInh Thành viên (b6 nhiêm ngày 16 thãng 4 nm 2019) 
Ong Du'dng Nggc Hal Thành viên (b6 nhiêm ngày 16 thãng 4 nm 2019) 

U Ban Giám d6c 
Ong Phan Tan Dt T6ng Giám d6c 

• 
Ong I-bang Van Lôc Phó T6ng Giám 
Ong Dàng Quang Thung Phó T6ng Giám d& 

• Ong Trn DInh Ha Phó T6ng Giám dc 
Ong Ngô TrQng Nghia Phó Tng Giám d6c 
Ong Nguyn Qu6c PhOng Phó T6ng Giám d6c 

• Ong Nguyn Hoành Sdn Phó Tang Giám 
Ong Lu'dng VO HOng Giám d6c Tab chInh 

I TRACH NHIEM CUA BAN GIAM DÔC 

a	 Ban Giãm d6c Cong ty Co trthch nhiêm 1p báo cáo tab chInh hqp nhat giO'a niên d phán ánh mt cách 
trung thi/c và hdp l tInh hlnh tab chInh hp nhat cOa Cong ty ti ngày 30 tháng 6 nàm 2019, cOng nhu' 

U	 kt qua hoat dOng kinh doanh hdp nhât và tInh hinh luU chuyn tin t hqp nhât cho k' hot dung 6 
thâng kêt thüc cOng ngày, phO hqp vOl chun muc k toán, chê d k toán doanh nghip Viêt Nam và 

U	 các quy dinh phãp l có lien quan dn vic 1p và trinh bay báo cáo tab chinh hp nhat giO'a niên do. 
Trong viêc lap báo cáo tài chInh hp nhât giO'a niên d nay, Ban Giám d& du'c yêu cu phái: 

a . Lu'a chçn các chinh sách k toán thich hp và áp dung các chInh sách do môt cách nhât quán; 
• Du'a ra các xét doán và itOc tinh mt cách hp l và than trong; 

• . Nêu rO các nguyen tac ka toán thIch hp cO du'c tuân thO hay không, có nhcmg áp dung sal loch NI 

trQng yêu cn du'c cong b6 và giài thich trong báo cáo tab chInh hp nhât gic?a niên do hay không; CONE 

• 
. Lap bâo cáo tài chinh hdp nhat giO'a niên do trên cd sO ho?t dông lien tyc trif tru'Ong hqp không HNUI 

th cho rang Cong ty sè tip tuc hoat dOng kinh doanh; và :ELO 

U
.	 Thit k và thy'c hièn h th6ng kiêm soát ni bô môt cách hO'u hiu cho myc dIch 1p và trInh bay VIET 

báo cáo tài chInh hp nhât giO'a niên d hp l nham hn ch rOi ro và gian ln. 

U	 Ban Giám d6c COng ty chju trách nhiêm dam báo rang s6 k toán &tc ghi chép mt câch phO hp d 
phán ánh mOt cách hdp l tlnh hlnh tab chInh hqp nhât cOa Cong ty 0 bat k" thOi diem nào và dam bào 

U	 rang báo cáo tài chinh hdp nhât giO'a niên d tuân thO chun my'c k toán, ch d k toán doanh 
nghip Via Nam va cac quy dnh pháp l' có lien quan dn viec  1p và trinh bay báo cáo tài chInh giO'a 

U	
niên d. Ban Gbám d6c cOng chu trách nhim dam báo an toàn cho tài san cOa Cong ty và thy'c hin 
các bin pháp thIch hp d ngàn chn và phát hin các hành vi gian ln và sal phm khác. 
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U 
Các thàrih viên cOa HOi dng Quàn tr và Ban Giám d6c Cong ty dã diu hành Cong ty trong k' và d&i 

• 
ngày 1p báo cáo nay gem: 



CONG TY cO PHAN KHOANG SAN vA XAY DI/NG B1NH DLfNG 
Di Ii Binh Dudng, Phildng Thuâri Giao, Th x Thuân An 
Tinh Blnh Du'dng, Viêt Nam 

BAO CÁO CLJA BAN GIAM DOC (Tiêp theo) 

Ban Giám dc xác nhân ring Cong ty dã tuân thu các yêu cu nêu trên trong vic Ip bão câo tài chinh 
hp nht giüa niên do. 

( 
a 

Thay mt và dai din cho 

/.;•2'co.NcY '. 
(ku, - 

AN * 

.
MO 

., ttot 

Ban Giäm d6c, 

Phan Tfl Dat 
Tong Giám dôc 
Ngày 14 tháng 8 nám 2019 
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BAO CÁO SOAT XET BAO CÁO TA! CHINH HP NHT GIctA NIN D 

KInh gt: Các Co dông, HI d'ông Quán tr và Ban Giám d6c 
Cong ty Co phân Khoáng sOn và Xây dyng BInh Duclng 

Chiing tôi dã soát xét báo cáo tài chInh hqp nhât giO'a niên d kern theo ctia Cong ty C6 phn Khoáng san và 
Xây dy'ng BInh Du'dng (sau dày gpi tat là "Cong ty me") và Cong ty con (Cong ty m Va cong ty con ditc gçi 
chung là "COng ty") du'qc lap ngày 14 tháng 8 nám 2019, tif trang 4 dn trang 31, bao gOm Bang can d6i kê 
toán hp nhât giO'a niên dO ti ngày 30 tháng 6 nm 2019, Báo cáo kt qua hoat dOng kinh doanh hqp nhet 
giva niên do, Báo cáo lu'u chuyn tin t hdp nhât giü'a niên d cho k' hot drig 6 thang ket thic cJng ngày 
và Bàn thuy& minh báo cáo tài chinh hp nhât giOa niên d. 

Trách nhim cUa Ban Giám dôc 

Ban Giám d6c Cong ty chiu trách nhim 1p Va tdnh bay trung thifc và hp l báo cáo tài chInh hp nhâ't giOa 
niên do theo chun mt(c kê toán, che d k toán doanh nghiep Viêt Nam và các quy djnh pháp l có lien quan 
den viêc 1p và trinh bay báo cáo tài chinh hdp nhet giü'a niên do và chlu trách nhim v kim soát ni bô ma 
Ban Giám d& xác dinh là cOn thi& d dam bào viêc lap và trmnh bay báo cáo tài chInh hqp nhet giQa nien d 
không cO sai sot tr9ng yêu do gian ln hoc nhOm lan. 

Trách nhim cüa Kié'm toán viên 

Trách nhim cüa ch(ing tôi là di.ta ra kt luân vO báo cáo tài chInh hdp nhât giva niên d kern theo dya trên 

a ket qua soát xét cüa ch11ng tôi. ChCing tôi dO thy'c hin cong viêc soát xét theo Chun my'c Via Nam vO hp 
d'ông dich vu soát xét se 2410 - "Soát xét thông tin tài chinh gi0a niên d do kim toán viên dc 1p ccia ddn 
vi thçrc hin". 

• COng viêc soát xét báo cáo tài chInh hdp nhet gia niên d bao gOm viec thy'c hin các cuc phOng yen, chii 
yeu là phOng van nh0ng ngifài chiu trách nhiêm vO các van dO tài chInh k toán, và thi/c hin thCi tuc  phân 
tich Va các thci tyc soát xét khác, M cuc soát xét vO cd bàn cO phm vi hp hdn môt cuc kim toán du'c 
thut hin theo các chun my'c kim toán Vit Nam và do vây khang cho phép chüng tôi dt du'qc sy' dam bào 
rang ching tôi sO nhân biet du'dc tt câ các van dO trQng yeu có th dudc phát hin trong ma cuc kigm 
toán. Theo do, chüng tôi không du'a ra kien kim toán. 

KOt Iuän cüa Kiê'm toán vlên 

Cn c(t trên k& qua soOt xét ciia chông tôi, chtng tôi khôr,g thây cO van 00 gl khien chüng tôi cho rang bOo 

a cáo tài chinh hqp nhet gici'a niên d kern theo khôrtg phán Onh trung thy'c và hp l, trên các khIa canh trQng 
yeu, tinh hInh tài chinh hdp nhât cüa COng ty tai ngày 30 tháng 6 nám 2019, và k& qua hot dng kinh 
doanh hdp nhât và lu'u chuygn tiOn tê hdp nhet cCia Cong ty cho k' hoat 0ng 6 thOng kt thuc cCing ngày, 
ph1i hp vOl chun my'c k toOn, che do k toOn doanh nghip Viet  Nam và các quy dnh phOp l có lien quan 
den viêc lap và trin ày bOo cáo tài chmnh hdp nhât gi'a niên do. 
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CONG TV CO PHAN KHOANG SAN vA XAY DI/NG B±NH DL1NG MAU SO B Ola-DN/HN 
Dai I Blnh Du'dng, Phu'ng Thuân Giao Ban hành theo Thông tu' s6 202/2014/TT-BTC 
Th x Thuân An, Tinh Blnh Du'dng, Viêt Nam ngày 22 tháng 12 nàm 2014 ci)a B Tài chinh 

BANG CAN DOT KTOAN HP NHAT GI(IA NIEN D 
Ti ngày 30 thãng 6 nàm 2019 

TAX SAN 
Ma 
s6 

Thuyt 
minh S6 cu61 k'' 

Dn vi: VND 

S6 du k' 

A. TAX SAN NGAN HN 100 1.875.031.245.237 1.750.319.133.371. 

I. Tin Va CáC khoân Wdng dutdng tin 110 4 98.534.947.303 125.292.059.07 1 
1. Tin 111 98.534.947. 303 44.292.059.071 
2. Céc khoân tu'ng du'dng tiën 112 8 1. 000. 000. 000 

II. Các khoan phii thu ngn hn 130 1.634.294.014.263 1.498.043.373.737 
1.. Phái thu ngn han cCia khách hang 131 5 225.285.271.009 197.999.411.335 
2. Trâ tru'äc cho ngu'äi ban ngn hn 132 6 463.954.967.500 503.833.519.426 
3. Phái thu v cho vay ngn hn 135 7 40.000.000.000 30.000.000.000 
4. Phái thu ngn hn khac 136 8 940. 169.901.471 796.784.945.826 
5. Du' phông phái thu ngan han khó dói 137 9 (35.425.195.617) (30.883.572.750) 
6. Tài san thi6u chä xc I 139 309.069.900 309.069.900 

III. Hang thn kho 140 67.238.049.447 50.223.730.086 
1. Hang thn kho 141 10 67. 238.049.447 50.223.730.086 

IV. Tài san ngàn hn khác 150 74.964.234.224 76.759.970.477 
1. Chi phI trâ tru'óc ngn hn 151 11 71. 572. 130.231 74.785.803.346 
2. Thu6 gia tr! gla thng ditdc khu tr(f 152 2.629.418.174 58.741.459 
3. Thus và cac khoãn khãc phái thu 153 12 762.685.819 1.915.425.672 

Nhà nu'ôc 

B. TAISANDAIHAN 200 1.341.350.957.442 1.146.454.333.228 

I. Các khoân phii thu dài hn 210 31.784.729.503 27.827.246.323 
1. Phál thu dài han ccia khách hang 211 1.242.754.547 
2. Phái thu dàl han khác 216 8 31.784.729.503 26.584.491. 776 

II. Tài san c6 djnh 220 190.171.604.784 200.290.214.918 
1. Tái San CO dinh hOti hlnh 221 13 96.620.263.401 100.327.937.744 
- Nguyen giá 222 263.72 7.198.117 292 .498.277.495 
- Giá tn hao man ICy kê' 223 (167.106.934.716) (192.170.339.751) 
2. Tài san c6 dinh thuê tài chinh 224 14 73.519.681.541 78.235.652.645 
- Nguyen giá 225 83.384.228.306 83.384.228.306 
- Glé tn hao mon Iu9 ké' 226 (9.864.546.765) (5.148.575.661) 
3. Tàl san CO dinh vO hInh 227 15 20.031.659.842 21.726.624.529 
- Nguyen giá 228 23.915.527.727 25.612.849.327 
- Giá tn hao mOn ICy kë 229 (3.883.867.885) (3.886.224.798) 

III. Bt dng san dâu ti 230 1.6 158.493.671.978 169.630.964.894 
- Nguyen gia 231 270.384.162.362 239.691.630.107 
- Gia tn hao mOn Iu k6 232 (111.890.490.384) (70.060.665.213) 

IV. Tài san d dang dài hn 240 588.963.578.184 412.719.033.815 
1. Chi phi xây duhg c ban dO dang 242 17 588.963.578.184 412.719.033.815 

V. Du tultài chInh dài hn 250 48.304.555.160 32.964.042.534 
1. Du tu'vào cong ty liOn kOt 252 48.304.555. 160 32.964.042.534 

VI. Tài san dài hn khác 260 323.632.817.833 303.022.830.744 
1. Chi phi trâ tru'Oc dOi han 261 11 241. 769.080.930 2 19.34 1.765. 260 
2. TàI san thud thu nhâp h05n lal 262 18 11. 554.787.041 9.469. 142. 718 
3. Li th thu'dng mai 269 19 70. 308.949.862 74.211.922. 766 

TONG CNG TAI SAN (270=100+200) 270 3.216.382.202.679 2.896.773.466.599 

Các thuyê't rn/nh kern theo là mit b phn hç/p thành cOa báo cáo tài chinh hp nhfft giCia n/en d nay 
4 



Lu'dng Trçng TIn Nguyn Hoàng Tam 
Ngtii Ip biu Ktoán tru'c%ng 

Phan Tn Dt 
Tong Giám dôc 
Ngày 14 tháng 8 näm 2019 

CONG TY cO PHAN KHOANG SAN vA XAY DLfNG BtNH DU'aNG MAU SO B Ola-DN/HN 
Dai I BInh Du'dng, Phung Thun Giao Ban hành theo Thông tif s6 202/2014/TT-BTC 
Thi x Thuân An, Tinh BInh Dirdng, Vit Nam ngày 22 thãng 12 nm 2014 cüa B Tài chInh 

BANG CAN 95! KTOAN HP NHAT GICIA NIEN D 
Ta! ngày 30 tháng 6 näm 2019 

NGUÔN VON 
Ma 
$6 

Thuy6t 
minh S6 cu6i k' 

n vi; VND 

S6 du k' 

C. NcIPHAITRA 300 2.078.161.685.299 1.875.667.914.689 

Nq ngn hn 310 1.411.221.483.360 698.528.675.244 
1. Phái trá ngu'ài ban ngn hn 311 20 63.742.727.267 3 5.111.189.228 
2. Ngu'ôi mua trá tin tru'Uc ngn han 312 2.913.012.653 2.367.388.621 
3. Thu€ và côc khoán phãl flop Nha nuc 313 12 39.904.938.540 53.507.534.615 
4. Phái trô ngui lao ôông 314 3.038.946.814 3.434.382. 163 
5. Chi phi phà trã ngn hn 315 5.858.573.885 4.425.610.026 
6. Doanh thu chu thy'c hlên ngn han 318 21 9.192.345.954 16.574.129.451 
7. Phài trâ flgfl hn khôc 319 22 645.048.182.168 462.037.971.368 
8. Vay Va n thuê tài chinh ngn hn 320 23 589.448.973.860 72.478. 123 .248 
9. Qu khen thu'ng, phüc lii 322 52.073.782.219 48.592.346.524 

II. Nq dài hn 330 666.940.201.939 1.177.139.239.445 
1. Ngu'1i mua trá tiên tru'Oc dài han 332 15.000.000.000 
2. Doanh thu chu'a thu'c hiên dài han 336 21 600.228.995.762 589.384.992.749 
3. PhOl trô dàl han khác 337 22 2,805,189.203 1.056.668.326 
4. Vay và nd thuê tài chinh dài hn 338 24 33.681.937.504 540.346.187.980 
5. Du' phOng phãi trã dài han 342 25 30.224.079.470 3 1.351.390.390 

D. VON CHUSOHU'U 400 1.138.220.517.380 1.021. 1.05.551.9 10 

V6n chü s hiu 41.0 26 1.138.220.517.380 1.021.105.551.9 10 
1. V6n gop cia chü sà hth.j 411 537.798.820.000 537.798.820.000 
- C6 ph1eu ph6 thông Co quyên biê'u quy& 411a 537.798.820.000 537.798.820.000 
2. Thng du'vôn c6 phn 412 1.658.500 1.658.500 
3. Qu9 däu tu' phát trin 418 93.950.066.957 69.401.876.673 
4. Lti nhun sau thu6 chu phn phôl 421 506.469.971.923 411.380.389.388 
- Lçii nhuân sau thuê' chua phãn phO'i Wy 
ke' din cuO'i näm trtiO'c 421a 398.207.025.182 160.549.608.397 
- Lç'i nhun sau thuO' chifa phân pM! 
k> này/näm nay 421b 108.262.946.741 250.830.780.991 
5. Ldl ich c6 dông không kim soOt 429 2.522.807.349 

TONG CNG NGUON VON (440=300+400) 440 3.216.382.202.679 2.896.773.466.599 

Các thuyê't minh kern theo là mct b phn hç'p thành cüa báo cáo tài chInh hç'p nhâ't giQ'a niên d nay 
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CONG TY cö PHAN KHOANG SAN VA XAY DING BNH DLfNG MAU S6 B Ola-DN/HN 
Di l Blnh Du'dng, Phitdng Thuân Giao Ban hành theo Thông tu' s6 202/2014/TT-BTC 
Thi xã Thuân An, Tinh Blnh Dudng, Viêt Nam ngày 22 tháng 12 nàm 2014 ci:ia B Tài chInh 

BAO CÁO KT QUA HOI3T DNG KINK DOANH HP NHAT GIcrA NIEN D 
0,0 kj' hot dng 6 thang k& thüc ngày 30 thang 6 nàm 2019 

CHI TIEU s6 
Ma Thuy6t 

minh K' nay 

dn vi: VND 

K' truXâc 

1. Doanh thu bàn hang và cung cap djch vu 01 588.625.867.611 523.716.772.386 
2. Cc khoàn gIm triidoanh thu 02 19.414.400 405.319.200 
3. Doanh thu thuan v bàn hang và cung cap 

dich vy (10=01-02) 10 29 588.606.453.211 523.311.453.186 
4. Gi v6n hang b6n Va dch vy cung c8p 11 30 316.405.065.358 277.378.394.041 
5. Li nhun gp ye bàn hang và cung c8p 

dich vy (20=10-il) 20 272.201.387.853 245.933.059.145 
6. Doanh thu hoat 6ông tài chinh 21 31 23.245.179.239 12.391.034.479 
7. Chi phi tàl chinh 22 29.733.844.217 1.426.490.677 
- Trong do: Chi phi 181 vay 23 29.733.844.217 1.426.490.677 
8, Ph3n l trong cong ty hen k6t 24 (2.659.487.374) 
9. Chi phi bn hang 25 32 41.525.576.183 29.366.710.755 
10. Chi phi quan I doanh nghiêp 26 32 38.652.817.482 43.263.608.336 
11. Lql nhun thun t( hot dng klnh doanh 

(30=20+(21-22)+24-(25+26)) 30 182.874.841.836 184.267.283.856 
12. Thu nhp kh6c 31 9.394.496.050 10.799.786.371 
13. Chi phi khc 32 7.803.159.607 5.678.076.211 
14. Ll nhun khác (40=31-32) 40 1.591.336.443 5.121.710.160 
15. Tang lI nhun kê toán tru'c thuê 

(50=30+40) 50 184.466.178.279 189.388.994.016 
16, Chi phi thu6 thu nhp doanh nghip hin hành 51 33 33.720.089.088 38.245.715.048 
17. Thu nhp thu8 thu nhp doanh nghlp hoSn II 52 18 (2.085.644.323) (279.530.371) 
18. Li nhun sau thu€ thu nhep doanh nghip 

(60=50-51-52) 60 152.831.733.514 151.422.809.339 
18.1 Lçli nhun sau thud ca c6 dOng cUa Cong ty m 62 152.831.733.514 151 .422.809.339 
19. Lãi Cd bàn trén c phiau 70 34 2.375 2.497 

U 

Lu'clng Tr9ng Tin Nguyen Hoàng Tam 
Ngiiài Ip biêu Kê' toán trLdng 

Phan Tn Oat 
Tong Giám dc 
Ngày 14 tháng 8 nam 2019 

IH 
Y 
Ju 
•Ii 

Các thuyê't minh kern theo là mt b phân hdp thành cOa báo cáo tài chmnh hdp nhfft giCla niên d nay 
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CONG TY CO PHAN KIIOANG SAN vA XAY DI/NG BINH DL1NG MAU sO B 03a-DN/HN 
Di I BInh Dudng, PhiJng Thun Giao Ban hành theo Thông tu s 202/2014/TT-BTC 

a
Thi x Thun An, Tinh Binh Dudng, Viêt Nam ngày 22 tháng 12 nàm 2014 cia Bô Tài chInh 

BAO CÁO LIJU CHUYEN TIN TE HQP NHAT GICrA NIEN D 
Cho k'hoat dung 6 tháng kit thác ngày 30 tháng 6 näm 2019 

1. LIJU CHUYN TIN TL( HOAT DNG KINH DOANH 

14' nay 

Odn vi: VND 

14, trt(8c 

1. L.çli nhun tnlóc thuff 01 184.466.178.279 189.388.994.016 
2. Diêu chinh cho các khoàn: 
Khu hao tàl san c6 dinh 02 27.066.955.878 19.776.931.437 

Cac khoán dI phông 03 3.414.311.947 19.619.742.252 
Lãi chênh lch t' giã h6i doal do dánh gia Ii các khoán 
miJc tin t có g5c ngoi t 04 (37.861) (930.458) 
Ui t hot ng u tf 05 (35.635.409.995) (12.462.799.523) 

Chi phi IãI vay 06 29.733.844.217 1.426.490.677 
3. Lçii nhun tY ho?e ng k/nh doanh tru'6c thay 
d61 vffn Itlu dng 08 209.045.842.465 217.748.428.401 
Thay d61 các khoân phál thu 09 (23.462.662.141) (142.667.153.546) 

Thay di hang tn kho 10 (17.431.233.101) 12.798.187.816 

Thay 6i các khoàn phái trá 11 133.328.471.213 350.500.208.643 

Thay di chi phi trà truóc 12 (15.545.636.417) (47.929.642.276) 

Tin Si vay S trá 14 (29.943.638.318) (287.175.200) 

Thug thu nhp doanh nghip cia np 15 (33.932.366.618) (15.564.673.126) 

Tiën chi khác cho hot cing kinh doanh 17 (29.612.317.462) (28.557.005.494) 
L,Ju chuyen tien thuân tLYhotdç5ng k/nh doanh 20 192.446.459.621 346.041.175.218 

LIJIJ CHUYN TIN TIY HOAT DONG  OAU TIJ 
1. Tin chi d mua sam, xSy dmg tãl san 21 (130.207.488.140) (705.940.451.408) 
2. lien thu tc/thanh I tàl san c6 dlnh,  tàl san 22 5.406.381.182 42.249.373.593 
3. liCn chi cho vay, mua cong cy n cüa ddn v khác 23 (lo.000.000.000) 
4. TiCn thu hi cho vay 24 - 68.442.500.000 
5. TiCn chi ciSu tu'góp vOn vào cidn vi khac 25 (109.720.000.000) (481.400.000.000) 
6. TiCn thu 151 cho vay, c tCtc Va Il nhun ditc chia 27 15.010.897.572 16.676.954.258 

Lü'u chuyen tThn thuân tO' hot dç5ng du tu' 30 (229.510.209.386) (1.059.971.623.557) 

III. LIJU CHUYN TIN TCI HOAT DONG  TAI CHINH 
1. lien thu tCj' cii vay 33 91.726.104.079 528.663.681.815 

2. TiOn trá n gOc vay 34 (74.755.253.467) - 
3. Tien trá n g6c thuê tàl chinh 35 (6.664.250.476) - 
Wu chuyen t(ên thu5n tO' hot dng tài chinh 40 10.306.600.136 528.663.681.815 

Lieu chuyn tin thu'án trong nSm 
(50=20+30+40) 50 (26.757.149.629) (185.266.766.524) 

Tin và tiIng didng tiên du nSm 60 125.292.059.071 316.146.668.225 
Anh hucng cCia thay di t glá hOl doSi quy dl ngol t 61 37.861 930.458 

Tin ye tiidng dung tin cui nSm (70=50+60+61) 70 98.534.947.303 — 130.880.832.159 

a
NgLii Ip biu Ktoán trLfng Tang Giám 
Lu'ng Trçng Tin Nguyen HoàngTâ.. anTnDt 

Ngày 14 tháng 8 nam 2019 

I 

I 

a 

I Các thuyit minh kern theo là mt b phn hç/p thành cOa báo cáo tài chInh hçp nhfft gina niên d nay 
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CONG TV CO PHAN KHOANG SAN vA XAY DVNG  B±NH DU'NG MAU SO B 09a-DN/HN 
Dai I Bmnh Dung, Phung Thun Giao Ban hành theo Thông tu' s6 200/2014/TT-BTC 
Thi xã Thun An, Tinh Binh Ditdng, Vit Nam ngày 22 tháng 12 nàm 2014 cCja B Tài chinh  

THUVT MINH BAO CÁO TAI CHINH H9P  NHAT GIcrA NIEN DO 
Các thuyêt minh nay là mt b phn hp'p thành và cn dfpc doc dng thai val báo cáo tài chinh hp nht gia n/en d kern theo 

1. THÔNG TIN KHAI QUAT 

I1Inh thCa'c st$ hcru vn 

Cong ty C phn Khoáng san và Xây dung Blnh Dudng (gçi tt là "Cong ty me") ditdc thành 
lap tai Viêt Nam theo Giây Ch(mg nhân Dàng k' Kinh doanh s 4603000226 ngày 27 ththng 4 
nm 2006 do SO K hoach và Du tu' Tinh Blnh Dudng cap. Cong ty me du'c chuyn di tir 
Cong ty Khothng san Va Xây du'ng BInh Dttdng, mt doanh nghip Nhà nu3c try'c thuc Uy ban 
Nhân dan Tinh Blnh Dudng theo Giây Ch(mg nhn Dàng k Kinh doanh và dng k thu s6 
3700148825 iu chinh ln th 17 ngày 10 tháng 7 nàm 2019. 

Tng s nhân viên cCia Cong ty tai ngày 30 tháng 6 nm 2019 là 416 nguOi (ti ngày 31 thäng 
12 näm 2018: 521 ngu'&i). 

Ngành ngh kinh doanh và hoat dng chInh 

Nganh ngh kinh doanh cüa Cong ty là thm dO, khai thác, ch bin khoâng san; san xut, 
kinh doanh các loal vat lieu xây dung (không san xut gach nung, ngói nung ti try sO chInh); 
san xut và kinh doanh nu'Oc ung tinh khiêt; xay dimg cd sO h tang k9 thut, các cong trinh 
giao thông, cong trmnh dan dung, cum cOng nghip, dien  cd mO; kinh doanh nhà a; san xut, 
gia cong và kinh doanh các loai thép hmnh, câu kiin be tong dic sn; kinh doanh xäng du; 
du tu' kinh doanh khu du lich;  nuôi trông, san xuât các mt hang nông san thy'c phSm; kháo 
sat, do dac tha hInh, thàm dO dia  chat và thi cong giang khoan, khai thác nu'Oc ngm. 

Hot dông chInh ci.ua Cong ty là thàm dO, khai thác, cha bian khoáng san; san xuâ't, kinh 
doanh các loi vat lieu xây dying (khOng san xuât gach flung, ngói nung ti try sO chmnh); san 
xuat và kinh doanh nu'Oc ung tinh khi&; xây dimg cd sO h tng k9 thut, cym cOng nghip, 
cung cap dch vy và kinh doanh bt dng san. 

Chu k' san xugt, kinh doanh thông thtthng 

Chu k' san xuât, kinh doanh thông thuOng ccua Cong ty duiqc thu/c hin trong thOi gian không 
qua 12 tháng. 

Sy kiin quan trQng phát sinh trong k'' 

Trong ks', Hi dông Quân tr cüa Cong ty dâ thông qua quyêt dnh dem toàn bâ giá tr tài san 
cCia XI nghip khai thac cao lanh cCia Cong ty d gop v6n thành 1p Cong ty TNI-IH Cao lanh 
Minh Long KSB (chiêm 100%  v6n diu l) theo Nghj quy& s6 30/2018/NQ-HDQT ngày 28 
tháng 12 nm 2018. Vic gop v6n duc hoàn tat vào ngày 09 tháng 5 näm 2019. 

Hôi dng Quàn tn cCia Cong ty d thông qua quyat dinh thoál v6n khOi COng ty c6 phn NuOc 
u6ng Tinh khiat dóng chai Silkwater ("Silkwater") (chiam 100% vn diu l) theo Nghi quyat 
s6 04/2019/NQ-l+DQT ngày 09 tháng 4 nàm 2019. Vic thoãi v6n duc hoàn tat vào ngày 10 
thâng 6 nm 2019. 

Cu trCic doanh nghip 

Ti ngày 30 tháng 6 nam 2019, Cong ty có 4 cong ty con và 1 cong ty lien kat. 

Thông tin chi tiat v các cOng ty con ti ngày 30 thâng 6 nm 2019 nhu' sau: 

STI Ten cong ty Ni thành 1p Va 

hot dông 
T" l phn sO 

hOu 

T l quyn 
bigu quyt 

nâm i0 
Hot dng chinh 

% 

1 Cong ty TNHH Phát trin Cong nghip 
KSB 

Bmnh DuJng 100% 100% Phát Trign 
khu cong nghip 

2 I-ldp tác xâ Dch vy Vn tâi - Khai 
khoang Thng Long 

Dông Nal 100% 100% Khai thác 
khoáng san 

3 Cong ty TNHH Hu Minh Ngh An 100% 100% Khai thac 
4 Cong ty TNI-IH Cao Ianh Minh Long KSB Binh Dudng 100% 100% Khai thac 

khoâng san 
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CONG TV C PHAN KHOANG SAN vA XAY Di/NG BiNH DL1NG 
THUYT MINH BAO CÁO TAX CHINH HP NHAT GI&A NIEN DO (Tip theo) MAU SO B 09a-DN/HN 

Thông tin chi ti& v cong ty lien kêt ti ngày 30 thâng 6 nàm 2019 nhi.f sau: 

T l quyn 
Ndi thành lap Va T' lê phn Sd biu quyt Hoat ông chinh hot ng hU nm gig'  

% % 

1 COng ty C phn PhO Nam Sdn Thanh Hóa 50% 50% Cung cp vt 
lieu xây dyig 

Thuyêt minh vê khá näng so sánh thông tin trên báo cáo tài chInh hqp nht gicva niên 
do 

S6 lieu so sánh trên bang can d6i k toán hp nhSt giva niên dO là s6 lieu cOa báo cáo tài 
chInh hp nhâ cho nm tài chinh kt thác ngày 31 tháng 12 nàm 2018 d difqc kim toán và 
s lieu so sánh trên báo cáo kt qua hoat dung  kinh doanh hqp nht giü'a nien d va báo cáo 
luu chuyn tin t hp nMt giOa niên d là s lieu cCia báo cáo tài chinh giu'a niên d cho k' 
hot dng 6 tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 nm 2018 dâ du'qc soát xét. 

2. C SÜ LAP BAO CÁO TAX CH±NH HP NHAT GIcrA NIEN o vA NAM TAX CH±NH 

Cd s 1p báo cáo tài chInh hqp nht giü'a niên d 

Báo cáo tài chInh hdp nMt giO'a niên do dudc trInh bay bng Dng Vit Nam (VND), theo 
nguyen tc giá g6c và phO hp vi chugn mi/c k toán, ch d k toán doanh nghiêp Vit Nam 
và các quy dinh pháp l có lien quan dên vic 1p và trinh bay báo cáo tài chInh g10a niên d. 

Báo cáo tài chInh hdp nht giu'a niên d khong nhm phán ánh tlnh hlnh tài chInh, k& qua 
hoat dOng kinh doanh và tinh hInh li.fu chuyn tin tê theo câc nguyen tc và thông lê k toán 
&tc chap nhn chung ti các nudc khác ngoài Vit Nam. 

Näm tài chInh 

Nm tài chInh ciia Cong ty bt du tCi ngày 01 tháng 01 và k& thCic vào ngày 31 tháng 12. 
Báo cáo tài chInh hdp nht giO'a niên d duqc 1p cho k' hoat dng tt ngày 01 tháng 01 dn 
ngày 30 tháng 6 nm 2019. 

3. ToM TAT CAC CHINH SACH K TOAN CHU vu 

Sau dày là các chInh sách k toán chi yu duçc Cong ty áp dyng trong vic 1p báo cáo tài 
chinh hp nht giO'a niên d: 

U'& tInh kê toán 

Vic 1p báo cáo tài chInh hp nht giü'a niên d tuân thCi theo chun mi/c kê' toán, cM d k 
toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp l có lien quan dn vièc lap và trInh bay 
báo cáo tài chInh hp nht giQa niên d yêu cu Ban Giám d6c phài cO nhcmg udc tinh và giá 
dmnh ánh hu'ng dn sO lieu báo cáo v cong nq, tài san và vic trmnh bay các khoàn cong n và 
tài san tim tang tai ngày kt thüc k' hot dng cOng nhu' các sO lieu báo cáo v doanh thu và 
chi phi trong suOt k' hoat dông. Mc dà các irOc tInh kO toán duçIc 1p bng tat cá SI/ hiu blat 
cOa Ban Giám dOc, sO thy'c t phát sinh có th khác vói các uOc tinh, già dlnh  dt ra. 

Cd th hqp nht báo cáo tài chInh giO'a niên d 

Báo cáo tài chInh hdp nhât giOa niên d bao gm báo cáo tài chInh cOa Cong ty me và báo cáo 
tài chinh c11a các cong ty do Cong ty mc kim soát &tc 1p cho dan ngày 30 tháng 6. Vic 
kigm soát nay dat duc khi Cong ty me có khá nng kigm soát các chInh sách tài chInh Va hot 
dng cüa các cong ty nhn du ti! nhm thu duqc li Ich tCr hoat dng cl.ia các cong ty nay. 

Trong trung hdp cn thiat, báo cáo tài chInh cCia các cong ty con duc diu chinh d các chinh 
sách k toán duc áp dung ti Cong ty mc và càc Cong ty con là giOng nhau. 

Tat cà các nghip vu và sO di! giOa các cong ty trong cljng tp doàn du'c loi bO khi hqp nhât 
báo cáo tài chInh. 

Ldi thêthu'dng mai 

LQi th thi!dng mi trên báo cáo tài chInh hp nhat là phn phy trOi giOa mCrc giá phi hp nhât 
kinh doanh so vol phn li ich cOa Cong ty trong t6ng giá tr hp I ci'ia tài san, cong n va 
cong n tim tang ciia cong ty con ti ngày thi/c hiên nghip vy du ti!. Li th thi!dng mal 
dudc col là môt loaj tài san vô hlnh, duc khau hao theo phi!dng pháp duOng thng trên thai 
gian hG'u dung hOc tInh cCia li th kinh doanh do là 10 nàm. 

9 

SIT Ten cong ty 

A 
r 

I 



CONG TV CO PHAN KHOANG SAN vA xAv DI/NG BINII DLfOrNG 
THUVT MINH BAO CÁO TAI CH±NH HqP NIIAT GIDA NIEN D) (Tip theo) MAU SO B 09a-DN/HN 

Khi bàn cong t con, giá tr con lai cia khoán li th thu'clng mi chu.ta khu hao h& uc tInh 
vào khoàn lãi/lo do nghip vy nhuqng bàn Cong ty tudng uYng. 

Tiên và các khoân tttdng duc%ng tiên 

Tin Va CC khoàn tu'dng &rdng tin bao gm tiën mt tl qu9, các khoán tin gi1 không k' 
han, các khoân du tu' ngn han, Co khà nàng thanh khoàn cao, d4 dàng chuygn d61 thành 
tin và It rii1 ro lien quan dn vic bin ng giâ tr!. 
Các khoán dâu tu tài chInh 

Cáckhoàndu ttInmgiL'?dênngaydaohn 

Cãc khoán du tu' nm giü' dn ngày ào han bao gm càc khoán dâu ti ma Cong ty có dnh 
va khá näng gict den ngày dáo hn. Cãc khoán du tu' nm gir den ngày dáo hn là càc khoán 
tin gi1 ngân hang cO k' hn vOl myc dIch thu li hang k". 

Các khoàn cho vay 

Các khoàn cho vay duçlc xác dinh theo giâ gc trCr di càc khoàn dir phàng phài thu khó dOi. Dii 
phOng phãi thu khó dOi các khoán cho vay cza Cong ty du'dc trIch lap theo các quy dinh k 
toán hiên hành. 

Du tu' vào cong ty lien kit 

Cong ty lien kt là mt cong ty ma Cong tycó ânh huOng dáng k nhuTig không phái là cong 
ty con hay cong ty lien doanh ciia Cong ty. Anh hung dáng k thg hin 0 quyên tham gia 
vic dita ra càc quyêt dinh v chInh sàch tài chinh và hoat dông cCia ben nhn du ti nhu'ng 
không CO ành hu'Ong v mt kigm soát hoc dng kigm soát nhOng chinh sách nay. 

Cong ty ghi nhn ban du khoán du ti vào cong ty lien ket theo giá g&. Cong ty hach toàn 
vào thu nhp trên Bào cáo ket qua hoat dng kinh doanh khoán duc chia tCr Ii nhun thun 
lOy k cCia ben nhân du ti phát sinh sau ngày du tu'. Các khoán khác ma Cong ty nhn duØc 
ngoài li nhun duc chia duc coi là phn thu hi càc khoán du ti và du'qc ghi nhn là khoán 
giám trü' gith gc du tu'. 

Càc khoàn du ti! vào cong ty lien kêt dudc trinh bay trong Bang can dôi k toán theo già g6c 
trCt di càc khoãn dir phàng giám già (neu có). Dr phOng giám giá dâu tu duqc trich 1p theo 
quy dinh tai Thông ti s6 228/2009/TT-BTC ngày 07 tháng 12 nàm 2009 ccia B Tài chinh v 
"HirOng dn che do trIch 1p và sü dung càc khoàn di! phOng giàm già hang ton kho, t6n that 
càc khoán du tu' tài chinh, nd phái thu khO dOi và bào hành san phm, hang hóa, cong trInh 
xây 1p tai doanh nghiêp", Thông ti s6 89/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 6 nàm 2013 cia B Tài 
chinh v vic sCra d6i b sung Thông ti s6 228/2009/TT-BTC và càc quy dnh k toàn hin 
hành. 

Hç'p dông hdp tác k/nh doanh 

Hqp dOng hp tàc kinh doanh là thOa thun bang hp dOng ccia hal hoc nhièu ben dg cüng 
thçtc hin hot ding kinh t nhu'ng không hInh thành pháp nhân dic lap. Câc hp dOng hqp tác 
kinh doanh (BCC) ma Cong ty d tham gia k kê't cho phép ben tham gia hqp döng duc 
hung Idi nhuân du'dc chia phàt sinh tCt hoat dng cCia hqp tàc kinh doanh. VI vy, cthc hp 
dOng nay duçlc hach toàn theo quy dnh hiên hành. 

Nq phái thu 

Nd phái thu là s6 tiên có thg thu hOi cOa khàch hang hoc các d61 tudng khàc. Nq phái thu 
du'c trinh bay theo giá trj ghi s6 trCt di các khoán dii' phOng phãi thu khó dOl. 

Dii phOng phài thu khO dOi thtdc trIch lap cho nhOng khoàn phái thu d qua hn thanh toán tCt 
sáu thàng trO len, hoc các khoán phái thu ma ngu0i n khO cO khà nàng thanh toán do b 
thanh lv', phà san hay các khó khàn tu'dng ti,t. 

Hang ton kho 

Hang tOn kho du'qc xác dnh trên Cd sO già thâp hdn giü giá g& và giá tr thun CO th thuc 
hiên du'dc. Giá g6c hang tOn kho bao gOm chi phi nguyen vat lieu tryc tiêp, chi phi lao dng 
trc tiêp và chi phi san xuàt chung, neu có, de có duc hang tOn kho 0 da aigm và trng thai 
hin ti. Già g6c cüa hang tOn kho dudc xác djnh theo phu'dng pháp binh quân gia quyn. Giá 
tn thun có thg thyc hin du'dc du'dc xâc dnh bang giá bàn u'Oc tinh trlt càc chi phi itOc tinh d 
hoàn thành san phm cãng chi phi tiep thi, bàn hang và phân ph61 phát sinh. 
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B 
B CONG TV cö PHAN KHOANG SAN vA xAv D(JNG  BINH DLING 

THUYET MINH BAO CÁO TAX CHfNH HYP NHAT GIU'A NIEN DO (Tiêp theo) MAU SO B 09a-DN/HN 

• Dii' phông giâm giá hang ton kho cüa Cong ty di!qc trich 1p theo các quy dinh  k toán hin 
hành. Theo ó, Cong ty u'dc phép trIch 1p di! phOng giàm giá hang tOn kho li thai, hông, 

• kern phm chat va trong tru'ang hdp giá g6c ci:ia hang tOn kho cao hdn giá tr thun có the 
thu'c hin du'dc tal ngày kê't thCic k' k toán. 

TÔj Sen c6 dinh hü'u hnh Va khu hao 

B Tài san c6 dinh hO'u hlnh du'dc trInh bay theo nguyen giá tr1t giá trj hao mOn lüy k. 

B Nguyen giá tài san c6 dlnh  hG'u hlnh bao gOm giá mua và toàn b các chi phi khác lien quan 
tritc tiap dan vic du'a tài san vào trng thai sn sang scr dyng. Nguyen giá tài san c dnh hci'u 

U hinh do xây du'ng hoàc san xuat bao gOm chi phi xây du'ng, chi phi san xuat thi,tc t phát sinh 
cong chi phi 1p dt và chay thcr. Tài san c6 dlnh  h hlnh du'c khau hao theo phu'dng pháp 
thrang thâng du'a trên thai gian hQ'u dyng u'ôc tinh. 

Chi tiat thai gian khau hao nhi!sau: 

I 
S nm 

I Nhà xu'ng và vt klan trüc 05 - 30 

. May móc và thiat b 03 - 20 

Phu'ng tin vn tái 06 - 10 

• 
Thiat bj van phOng 03 - 10 

Các khoàn lãi, l phtht sinh khi thanh l, ban tài san là chênh lch giaa thu nhp t& thanh l' và 
• giá tn cOn li ccia tài san và du'qc ghi nhn vào báo cáo kt qua hot dng kinh doanh hp 

nhat gi'a niên d. 

B 
Thue tal san 

Môt khoàn thuê du'dc xem là thuê tài chinh khi phn ln các quyn li và rcji ro v quyên sa 

B
hO'u tài san du'dc chuyn sang cho ngu'ai di thuê. Tat cá các khoàn thuê khác du'c xem là thuê 
hoat dng. 

• Cong ty ghi nhân tài san thuê tài chinh là tài san ci.ia Cong ty theo giá tr! hqp l c1ia tài san 
thuê ti thai dim khi du thuê tài san hoc theo giâ tn hiên tai ct1a khoán thanh toán tin 

I thuê t6i thiu, nau giá tn nay thap hdn. Nq phái trà ben cho thuê tu'dng mg du'c ghi nhn 
trên bang can d6i k toán nhu' môt khoàn n phài trá v thuê tài chinh. Các khoán thanh than 
tiën thuê du'dc chia thành chi phi tài chinh và khoán phái trá nq g6c nhm dam bào t' l lãi 

• suât dinh k' c6 dinh trên s6 di! n cOn lai. Lâi thuê tài chInh du'c ghi nhn vào kêt qua hoat 

B
dnig kinh doanh hp nhat giOa niên dO. 

Các tài san di thuê tài chInh du'dc khâu hao trên thai gian hO'u dyng Ltc tinh tu'dng tçr nhit áp 

B dung vOi tài san thuôc sO hüi ccia Cong ty trong tnung hqp ben thuê có quyn sO hu tài san 
thuê khi ht hn hp dOng thuê, hoc trên thai gian di thuê trong tru'&ng hqp thai gian nay 
ngân hdn thai gian hctu dung ifUc tInh theo chinh sách k toán cia Cong ty, cy thg nhu' sau: 

B 
Snam ANH 

I TY 
May mOc, thiat b 05 - 10 I1lJUH 

U Thiat b van phOng 05 - 10 TIE 
AM 

B Ti san c6 dinh vô hInh và hao mOn 

Tài san c6 dinh vô hinh, bao gOm quyn si' dung dat và giá tr phn mm may tinh, du'qc trInh 
I bay theo nguyen giá trc( giá tn hao mOn lüy k, Quyn si' dyng dat th hin các chi phi phát 

sinh d có quyn 511 dung khu dat nhà van phOng Xi Nghip Tan Dông Hip, phu'Ong Tan Dông 

I Hiêp, Th xa Di An, tinh Bmnh Du'dng. Quyn sCt dung  dat dfc phân b theo phu'dng pháp 
di!Ong thng trong 06 nàm. Phn mm may tinh du'c phân b6 theo phu'dng pháp dixOng thng 

• 
trong thai gian 03 nàm. 

Thuê hot dng 

Môt khoàn thuê du'dc xem là thuê hot dng khi ben cho thuê vn di!c hi!Ong phOn IOn các 

• 
quyn lqi và phái chiu rCii ro v quyn sO hO'u tài 

I 



U 

U CONG TV CO PIIAN KHOANG SAN vA xAv DL%NG B±NH DLfNG 
THUYT MINH BAO CÁO TAI CHfNH H9P NHAT GI&A NIEN D (Tip theo) MAU SO B 09a-DN/HN 

U Doanh thu cho thuê hoat dung th hiên phn doanh thu cho thuê dt ti Khu Cong nghip Dt 
Cu6c ti Huyn Bk Tan Uyên, Tinh Bmnh Du'dng và doanh thu cho thuê Cd sO h tang ti Trung 

U tam Hi ngh tic cu01 Thanh Binh. Doanh thu cho thuê hot dng duc ghi nhn theo phitdng 
pháp du'Ong thng trong su6t thai gian cho thuê. 

• 

• Bat dng san du ti! bao gm quyn sc dung dat, cd sO ha tang và may móc thiat bi cüa 
Trung tam Hi ngh Tic cuOi Thanh Binh và Nhà may gach Blnh PhCi do Cong ty nm giCr nhâm 

• muc dich thu Idi tt viêc cho thuê dudc trinh bay theo nguyen già trà' già tr hao mOn ly k. 
Nguyen gia c1ia bat dng san dâu tit du'qc mua bao gm giá mua và các chi phi lien quan tryc 

U tiêp nhif phi dich vu tu van ye lut pháp lien quan, thua tru'Oc b và chi phi giao dch lien quan 
khãc. Nguyen giá bat dông san du tu ty xây là giá tn quyat toán cong trinh hoc các chi phi 
lien quan tryc tiap dan bat dng san du tub. 

Bat dng san du tu cho thuê duqc khâu hao theo phiidng pháp dung thâng bt dCu tf khi 

• dua bat dung  san vào khai thác và sCt dung dn h& thOl gian du U ht nm 2045 d6i vOl Cd 
sO h tang và may móc thi€t b ccia Trung tam Hi ngh Tic cu'Oi Thanh Binh và nãm 2040 d61 

• 
vOl quyCn si dung  dat, cd sO h tang và may móc thlat bi cUa Nhà may gch Blnh Phi. 

Chi phi xây dung cd bàn d dang 

Các tài san dang trong qua trmnh xây th$ng phyc vu myc dich san xuat, cho thuê, quàn l' hoc 

• 
cho bat k' muc dIch nao khãc duc ghi nhân theo giá g6c. Chi phi nay bao gm cäc chi phi cn 
thit d hinh thành tài san phü hp vOl chinh sãch k toân ci.ia Cong ty. Viec tinh khâu hao ccia 

. các tài san nay duc àp dyng ging nhi! vOl các tài san khác, bat du tit khi tài san 0 vào trng 
thai sn sang sCt dung. 

• Các khoán trâ trU8c dài 

• Chi phi trã tru'Oc dài han bao gôm cac khoàn chi phi dn bã, giai tOa, chi phi chuygn nhung 
quyCn st dung dat dg khai thàc cC mó dat, dá Va chi phi Cal to Các mó dá dirdc coi là Co khá 

U nãng dem lai Idi Ich kinh t trong tu'dng Iai cho Cong ty vOl thOi hn t1t môt nàm trO len. Cthc 
chi phi nay dtc vn hóa duOi hinh thctc CáC khoán trá tru'Oc dài hn và &rdc phân b vào kt 
qua hot dng kinh doanh hp nhât theo phu'dng pháp dung thang tct mt näm dan ba näm. 

U Riêng các Chi phi trâ tru'Oc dài hn lien quan dn mó cia Tan M, mO set PhitOc HOa, mó cao 
lanh Minh Long du'çc phân b theo san lu'ng khai ththc hang nàm tinh trên ting tr& lung CCia 

• 

• 
Ghi nhn doanh thu 

Doanh thu dUC ghi nhn khi kt qua giao dich dudc xác dinh môt câch dáng tin cy và Cong 
U ty CO khà nng thu du'qc các lqi ich kinh t tà giao dich nay. 

U Doanh thu ban hang du'dc ghi nhân khi dông th&i thOa man tat cà nàm (05) diCu kiin  sau: 

U (a) Cong ty d chuyên giao phn IOn rüi ro và di ich gan liCn vOl quyCn sO hüu san phm hoc 
hang hOa cho ngi!&i mua; 

(b) Cong ty không cOn nam giG' quyCn quàn l hang hOa nhu' ngu'Oi sO hG.i hang hóa hoäc 
U quyCn kim soát hang hOa; 

(c) Doanh thu dUC XC dnh tlfdng di Chk chan; 

U (d) Cong ty së thu du'dc Idi Ich kinh ta tt giao dch ban hang; và 
(e) Xác dlnh  du'c chi phi lien quan dn giao dich  ban hang. 

U Doanh thu cüa giao djch vC cung Cap dch vu du'c ghi nhân khi kt qua cia giao djCh do di!c 
xãc dinh môt cách dâng tin cay. Tru'Ong hp giao dch vC cung cap dch vu lien quan dan nhiCu 

U nm th doanh thu di!qc ghi nhân trong nm theo kt qua phn Cong vic d hoàn thành ti 
ngày kt thC niên d k toan cua nàm dO. Kat qua üa giao diCh  cung Cap dch vu di!c xác 

• dlnh khi thóa man tat cã b5n (4) diCu kiên sau: 

U (a) Doanh thu dufc xác dinh tu'dng d6i chk chán; 
(b) Co khà nng thu du'c li Ich kinh ta ti' giao dch cung cap dch vu do; 
(c) Xác dnh duc phn cong vic d hoàn thành tl ngày kt thi.c niên do k toán; và 

• (d) Xác dinh duc chi phi hat sinh cho giao djch và chi phi d hoàn thành giao dch cung cap 
dlch vy do. 

Li tiCn gi:n du'dc ghi nhân tren Cd sO dn tich du'qc xác dinh tren s6 di! các tài khoàn tiên gi.i1 

• 
và lal suat ãp dung. 

U
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CONG TV c5 PHAN KHOANG SAN vA XAY DuNG B±NH DIIONG 
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHiNH HOP NHAT GICIA NIEN D (Tip theo) MAU So B 09a-DN/HN 

Trq cap thôi vic phài trâ 

Trd cp thôi viêc cho nhân viên dudc trIch truóc vào cu6i mi nm tài chInh cho toàn b ngudi 
lao dng dâ lam viec ti Cong ty tir di 12 tháng tr len. Thai gian lam vic d tInh trq cp thôi 
vic là tang thdi gian ngui lao dng d lam vic thilc t6 cho ngui suY dung lao dng trci di thai 
gian ngu'di lao dng d tham gia báo him thgt nghip theo quy dlnh cija pháp Iuât và thai 
gian lam vic dà dudc ngui st dung lao dng chi trá trd cp thôi vic. MiYc trich cho m6i nm 
lam vic bng môt ncta mlrc li.fdng blnh quân tháng theo Luât Lao dông, Lut Báo hiêm Xã hôi 
và các vn ban hi!ng dn Co lien quan. Mi(c li!dng bInh quân tháng d tInh tr cp thôi vic Se 
dudc diu chinh vào cu61 mi k' báo cáo theo mCcc ludng bmnh quân cja sáu thâng gn nht 
tinh den ngày kt thüc niên d k toán. Thng hay giám cia khoán trich tri!óc nay së dc ghi 
nhân vao Bâo cáo k& qua hoat dông kinh doanh hdp nht giOa niên do. 

Ngoai t 

Các nghiêp vy phát sinh bang ngoi tê du'qc chuyn d6i theo t" giá ti ngày phát sinh nghip 
vu. 56 du các khoán myc tin tê Co g6c ngoi tê tai ngày k& thCic niên do k toán duc%c 
chuyn di theo t" giá tai ngày nay. Chênh loch t" giá phát sinh du'qc hach toán vào báo cáo 
kt qua hoat dng kinh doanh hp nht giOa niên dO. 

Các khoàn dt/ phông phái trá 

Các khoàn di! phOng phái trà dudc ghi nhân khi Cong ty có nghia vu nq hin ti do k& qua tct 
mt sit kin dä xáy ra, và Cong ty có khá nàng phái thanh toán nghia vu nay. Các khoán dçt 
phOng duç%c xãc dinh trên Cd sO uOc tInh cüa Ban Giám d6c v các khoán chi phi cn thit d 
thanh toán nghTa vy nd nay ti ngày k6t thüc k' hoat dng. 

Trái phiêu phát hành 

Cong ty phát hàrih trái phiu thu'Ong cho muc dich vay dài han. 

Giá trj ghi s cCia trái phiu thu ng du'c phán ánh trên cd sO thun bang t giá trái phiu theo 
mênh giá tr1r (-) Chiêt khâu trái phiêu cing (+) Phu tri trái phiu. 

Cong ty theo döi chiêt khu và phy tri cho tfl1g loi trái phiu phát hành Va tinh hInh phân b 
ttng khoán chit khâu, phu tri khi xác djnh chi phi di vay tInh vào chi phi san xuât kinh 
doanh hoàc v6n hoá theo tiftg ks',  cy thg: 

Chit khu trái phiu duc phân b dn d tinh vào chi phi di vay tüg k' trong su6t thai 
han cia trái phiu; 

Phy tri trái phiu du'c phân b6 dn d giãm trCl chi phi di vay t1mg k' trong su6t thai hn 
cCia trái phiu. 

Vic phân b6 khoán chi& khâu hoc phy trOi cO th sCt dung phu'dng pháp li sut thi/c tê hoc 
phung pháp dung thâng: 

Theo phudng pháp li suit thyt t: Khoán chièt khâu hoc phy trôi phân b vào mi k" 
duc tinh bang chênh loch giü'a chi phi lài vay phâi trá cho mi k' trã lài (&tc tinh bang 
già tn ghi s du k' ctia trái phiu nhân (x) vOi t' lê lãi thi/c t trên thi truOng) vói s6 tin 
phái trá tüng ks'; 

Theo phu'dng pháp du'ng thâng: Khoán chit khâu hoäc phu tri phân b du trong su6t 
k' han ciia trái phiu. 

Chi phi di vay 

Chi phi di vay duqc ghi nhân vào chi phi san xut, kinh doanh trong nãm khi phtht sinh, tn1t khi 
duc v6n hoá theo quy dnh cia Chun mçtc k toán Vit Warn s6 16 "Chi phi di vay". Theo do, 
chi phi di vay lien quan truc tip den viêc mua, du tit xây dtmg hoc san xuât nhOng tài san 
cn môt thdi gian tu'dng del dài d hoàn thành du'a vào st dyng hoc kinh doanh ditc cong 
vào nguyen giá tài san cho den khi tài san ao du'c dita vào s1t dung hoc kinh doanh. Các 
khoán thu nhp phát sinh tct viêc du tu' tm thai các khoán vay du'dc ghi giám nguyen giá tài 
san có lien quan. 061 vOi khoan vay riêng phyc vy vic xây th/ng tài san c6 dlnh,  bat dng san 
du tit, al vay du'dc v6n hOa k cá khi thai gian xây dy'ng du'Oi 12 tháng. 

CE 
TtH 
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CONG TV CO PHAN KHOANG SAN vA xAv D/NG B±NH DIJaNG 
TKUYT MINK BAO CÁO TAI CHINH HP NHAT GICIA NIEN O (Tip theo) MAU SO B 09a-DN/HN 

Th u 

Thug thu nhâp doanh nghip th hin t6ng giá tr cOa s5 thug phái trá hin ti và s6 thuê hoân 
Ii. 

S6 thug hiên ti phái trá iuc tInh dçta trOn thu nhp chu thug trong ks'. Thu nhp chiu thud 
khác vó Idi nhuân truóc thuê ditdc trinh bay trên báo cáo kêt qua hot dng kinh doanh hp 
nht giO'a niên do vi thu nhp chiu thud không bao gôm các khoán thu nhp hay chi phi tInh 
thug hoc ditdc khâu trct trong các k' khác (bao gôm cá 16 mang sang, nêu có) va ngoài ra 
không bao gm các chi tiêu không ch!u thug hoc không duc khâu trCt. 

Thud thu nhp hoãn Ii duçc tinh trên các khoán chênh tech gia giá tr ghi s và c s tInh 
thud thu nhp ciia các khoàn muc tài san hoc cong nd trên báo cáo tài chInh hqp nhât gic?a 
niên di và dudc ghi nhn theo phudng pháp bang can d6i k toán. Thu thu nhp hoan I?i 
phái trá phái du'c ghi nhn cho tat cá các khoán chênh Ich tm thai cOn tài san thua thu 
nhâp hoân Ii chi thtc ghi nhân khi ch& chn cO di Idi nhuân tinh thua trong tu'dng Iai d 
khau tr1t các khoân chênh Ich tam thai. 

Thua thu nhâp hoan tat dLtdc xác dinh theo thuê suât dit tInh së ãp dung cho nàm tat san du'c 
thu hi hay nd phái trá duç1c thanh toán. Thua thu nhâp hoan Ii dflic ghi nhân vào báo cáo 
k& qua hoat dông kinh doanh hp nhât giCta niên d và chi ghi vào v6n c6 phn khi khoán 
thua do có lien quan dan các khoân myc du'qc ghi thng vào v6n c phn. 

Tài san thua thu nhâp hoan al và nd thua thu nhp hoan li phai trá di!qc bü trct khi Cong ty 
cO quyn hp pháp d bi tr1( giüa tài san thua thu nhp hin hành vOl thua thu nhp hin 
hánh phái np và khi các tài san thua thu nhp hoãn Ii và nd thuê thu nhp hoan Ii phài trâ 
lien quan tOi thua thu nhp doanh nghip duc quán l bOi cljng môt cd quan thua và Cong ty 
có di/ dinh  thanh toàn thua thu nhp hin hành trên cd sO thun. 

Vic xác dlnh  thua thu nhp doanh nghip cCia Cong ty can cCr vào các quy djnh hin hành ye 
thuê'. Tuy nhiên, nhcmg quy djnh nay thay dI theo tfng thai k' và vic xác dnh sau cüng vC 
thua thu nhâp doanh nghip tüy thuc vào kat qua kim tra ccia cd quan thua có thgm quyCn. 

Các loi thua khác &tqc áp dyng theo các luât thua hin hành ti Vit Nam 

Các qu9 

Các qu dCu tu' phát trin, khen thu'Ong, phic Ii và các qu9 khác nau có sé du'dc trich lap theo 
nghi quyat cCia Di hi dng c dông COng ty. 

4. TIEN 

SO cuOi k' S6du k' 
VND VND 

TiCri mt 1.744.010.402 3.026.147.609 

TiCn gCui ngân hang khong k' han 96.790.936.901 41.265.911.462 

Các khoán tu'dng dudng tiCn 8 1.000.000.000 
HI 98.534.947.303 125.292.059.071 
-C 

5.  PHAI THU NGAN HN CcJA KHACH HANG 
I 

-P 
SO cuOl k' SO du k" 

VND VND 

Cong ty TNHH Xây dyig Lê Phan 13.466.241.239 5.330.658.425 
Cong ty TNHH Ng9c Qul 27.352.733.121 16.495.703.816 

COng ty TNHH Thudng mal  Djch vy San xuâtThál HOa 19.441.262.500 19.441.262.500 
COng ty CP Du tifThildng mal D!ch vy Binh Difng 28.043.031.304 31.571.607.364 
Cong ty TNHR Ngoc Lii 9.815.708.950 - 
Chi Nhánh Cong Ty TNHH Du Ti! Xây Di,!ng Du L!ch 
TOng Lam 9873491 259 . . . - 
Các khoán phál thu khách hang khác 117.292.802.636 125.160.179.230 

225.285.271.009 197.999.411.335 
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CONG TV CO PHAN KHOANG SAN vA XAY DVNG  BINH DLING 
THUVT MINH BAO CÁO TAX CHINH HQ'P NHAT GIU'A NIEN D (Tip theo) MAU sO B 09a-DN/HN 

6. TRA TRL%àC CHO NGLIâI BAN NGAN HN 

56 cu61 k' S6 u k' 
VND VND 

Cong ty CO phn Thu'ng mal Dich vu 
Binh Ditdng (*) 
Càc khoàn khãc 

458.300.000.000 500.000.000.000 
5.654.967.500 3.833.519.426 

    

 

463.954.967.500 503.833.519.426 

    

(*) Dày là khoán dt CQC cho Cong ty c6 phân Du tu'Thitdng mi Dch vii Blnh Du'dng d den 
bO và thi cong h tang mO rng Khu cong nghp Dt CuOc. 

7. PHAI THU V CHO VAY NGAN HiN 

S6 cu61 k" SO du k' 
VND VND 

COng ty C phCn Dau titThiên Lc Kim (*) 30.000.000.000 30.000.000.000 
Cong ty C phan PhO Nam Sdn (**) 10.000. 000 .000 

40.000.000.000 30.000.000.000 

(*) Th hiên khoán tin cho Cong ty CO phan Dau tu' Thiên Lc Kim vay. Tai ngày 30 tháng 6 
nàm 2019, Cong ty dà trIch lap di! phOng cho khoán cho vay nay vi sO tiCn là 21.000.000.000 
dung (ti ngày 31 thäng 12 nàm 2018: 21,000,000.000 dông). 

(**) Thg hiên khoân tiCn cho Cong ty CO phan Phü Nam Sdn vay vi lài sut 10%/nm, thai 
han vay là 10 tháng k tt ngày giài ngân. 

8. PHAITHUKHAC 

a. Ngán han 

SO cuOi k' SO du k' 
VND VNID 

Phâi thu li tiCn gO') 305.773.667 
Phái thu ngu'i lao dng 66.172.599.470 354.726.135 
Phái thu Ba Nguyn Thi Loan 2.302.200.000 145.200.000 
Uy thác dau tu' 708.320.000.000 616.600.000.000 

Cong ty CO phan Thiidng Mi Va D)ch vy Danh Vit (*) 151.800.000.000 157.676.667.000 

Các khoán phài thu khác 11.269.328.334 22.008.352.691 

b. Dàl hn 
940.169.901.471 796.784.945.826 

K c1(ç$c, k qu 29.354.111.960 26.584.491.776 
Càc khoàn phài thu khác 2.430.617.543 

31.784.729.503 26.584.491.776 fl 
' 

971.954.630.974 823.369.437.602 11 

(*) Th hiên giá tn các khoán dau tit vUi hInh thCrc hp dông hqp tc kinh doanh phân chia li 
nhun vOl Cong ty CO phan Thu'dng mi Va Dch Vy Danh Vit. 

9. D($ PHÔNG PHAI THU NGAN HAN KHó DÔI 

S6 cu61 k 56 0u k' 

Giá gOc 

VND 

Di! phàng Giátr)cóth 
thu 16i Gi gOc 

VND 

Dphlng Giá lii Co th 
thu hOi 

COng ty CO phOn 
D0u hi! Thiên LC 
Kim 30.000.000.000 (21.000,000.000) 9.000.000.000 30.000.000.000 (21.000.000.000) 9.000.000.000 
COc khách hing 
khác 24.946.275.379 (14.425.195.617) 10.521.079.762 19.560.010.234 (9.883.572.750) 9.676.437.484 

54.946.275.379 35.425.195.617 19.521.079.762 49.560.010.234 30.883.572,750 18.676.437.484 
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CONG TV CO PHAN KHOANG SAN vA xAv DI/NG B1NH DIING 
THUYT MINH BAO CÁO TAX CHINH HP NHAT GIUA NIEN D (Tip theo) MAU SO B 09a-DN/HN 

10. HANG TON KHO 

S cu6i k' S6 du k' 
VND VND 

Nguyen Iiu, vt Iiu 
Cong cy, dung cy 
Chi phi san xut, kinh doanh d dang 
Thành phm 
Hang hóa 

7.022.862.854 9.127.646.048 
501.946.082 640.843.375 

- 601.062.581 
59.597.598.042 39.719.462.905 

115.642.469 134.715.177 

   

67.238.049.447 50.223.730.086 

Trong ks', Cong ty không trich Ip dit phông giâm giâ hang tn kho vi không có du hiu suy 
giám giá tr. 

11. CHI PHt TRA TRL%&C 

a. Ngn han 

SO cu6i k" SO du k'' 
VND VND 

- Cong cy, dyng cy xut dung 3.878.486.498 2.767.644.080 

- Chi phi cp quyn khai thãc 5 .846. 703 .020 11. 693 .406.038 

- Chi phi trâ trudc ngn hn khác 61.846.940.713 60.324.753.228 

71.572.130.231 74.785.803.346 
b. Dâi han 
- Chi phi dên b 51.897 .057. 823 44, 381.958.378 
- Chi phi cp quyn khai thác 51.0 14.799 .887 42.857.723.856 
- Cong cy, dung cv xut dàng 1.668. 335 .973 1. 365 .999 .3 13 
- Chi phi thuê dt dài hn 65. 235. 509. 589 68. 030 .240.6 14 
- Chi phi trá tritóc dài han khác 71. 953. 377.659 62.705.843.099 

241.769.080.930 219.341.765.260 

Cong ty dã diing câc quyn sit dyng dat va quyn Ii riêng lien quan ti Khu Cong nghip oat 
CuOc, xa oat Cu&, huyn Bc Tan Uyên, tinh Binh Du'dng (KCN eat CuOc), các quyên khai 
thãc mó khoáng san và quyn lqi lien quan ti mO dá Tan M9, mO dá Phu'& Vinh, mO set 
Phu& HOa, mO dá cao lanh Minh Long d th chap cho khoán vay bang trái phiau (xem Thuyat 
minh sO 23). 
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CONG TY CO PHAN KHOANG SAN vA XAY DUNG BINH DU'O'NG 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH H(YP NHAT GIUA NIEN DO (Tiâp theo) MAU SO B 09a-DN/HN 

12. THUE vA cAc KHOAN PHAI THU/NÔP NI-IA NUâC 

0iu chinh hp 55 phil np S5 d8 th np 
SS d3u k nht trong k' trong k' S cu5i k' 

VND VND VND VND VND 

ThuS gi b-I gla thng 15.801.136.088 (52.971.647) 30,463,856.698 44.403.013.852 1.809.007.287 

ThuS thu nhp doanh nghip 29.825.48&505 (23.980.119) 33.720.089.088 33.932.366.618 29.589.230.856 

ThuS thu nhp Ca nhân (290.164.994) 737.198 3.481.663.659 3.413.264.682 (22L028. 819) 

ThuS thu nhp cá nhân 1.147.412.535 (570.000) 3.511.803.052 2.809.576.304 1.849.069.283 

ThuS tàl nguyen 5.197.095.814 (6.970.604) 27.908.619.991 28.077.348.917 5.021.396.284 

TiSn nhà dat, tiSn thuS dt 1.281.233.511 L562.204.491 (280.970.980) 

ThuS môn bài 25.000.000 25.000.000 

ThuS tal nguyen - 378M00 (378.000) 

Phi báo v ma! filing L536.401.673 9.086.554.764 8.986.721.607 L636.234.830 
Phi cp quySn khal thâc mó 
khoáng san 20.606.660.764 20.606.660.764 
Phi cp quySn khai thác mô 
khoang sn (1.625.260.678) 1.364.952.658 (260.308.020) 

Các khoàn phál np khác 15.000.000 15.000.000 

51.592.108.943 (83.755.172) 131.455.434.185 143.831.535.235 39.142.252.721 

Trong do 

SS cuSi nm SS 6u nm 
VND VND 

Các khoán phSi thu 
ThuS thu nhp c nhân 221.028.819 290.164.994 
ThuS tàl nguyen 378.000 
Tlën nhà t, tiSn thuS dt 280.970.980 
Phi cSp quyn khai thác 
mó khoáng san 

260.308.020 1.625.260.678 

762.685.819 ______ 1.915.425.672 
Các khoSn phái trà 
ThuS 916 tr( gia thng 1.809.007.287 15.801.136.088 
ThuS thu nhp doanh nghiOp 29. 589.230.856 29.825.488,505 
ThuS thu nhp c6 nhân 1.849M69.283 1. 147.412.535 
ThuS tàl nguyen 5.021.396.284 5. 197.095.814 
Phi b6o v môi tru'ng 1.636.234.830 1. 536.401.673 

39.904.938.540 — 53.507.534.615 

CI 
C 
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CONG TY CO PHAN KHOANG SAN vA XAY DI/NG B±NH DUNG 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH HP NHAT GIU'A NIEN Dâ (Tiêp theo) MAU SO B 09a-DN/HN 

13. TAI SAN cO DINH HcfU HINH 

Nhà xu%ng Va 

vat kin trCic 

May móc Va 
thit bi 

Phitcing tiên 
van tâi 

Thit bi 
vn phàng Khác Tnq cong 

NGUYEN GIA 
VND VND VND VND VND VND 

S6 du du ky 119.990.163.385 133.187.722.560 33.885.211.550 2.960.214.667 2.474.965.333 292.498.277.495 
Tng trong k' - 7.209.429.900 2.805.208.091 897.000.000 259.171.269 11.170.809.260 

Phân Ioai sang Bâ't dng 
san u ti.f 

(17.619.876.543) (11.395.176.493) - (69.757.619) - (29.084.810.655) 

Thanh iç - (8.426.042.463) - (8.426.042.463) 

Thanh i' cOng ty con (1.239.670.657) (742.334.864) (449.029.999) (2.431.035.520) 

S6 du. cu&i ky 101.130.616.185 128.259.641.103 27.815.347.179 3.787.457.048 2.734.136.602 263.727.198.117 

GIA TRI HAO MON LUY K 
S6difdu ky 63.211.928.599 99.120.161.924 27.339.140.784 2.228.605.743 270.502.701 192.170.339.751 
Khu hao trong k' 2.670.687.396 4.866.486.893 537.929.636 197.535.328 162.341.321 8.434.980.574 
Phân Ioai sang Bâ't ông (16.790.092.387) (11.072.022.942) - (69.757.619) - 
san u tu (27.931.872.948) 

Thanh I (5.394.636.831) (5.394.636.831) 

Thanh I cOng ty con (53.487.130) (71.614.750) (46.773.950) (17 1.875.830) 
56 du' cu61 ky 49.039.036.478 92.843.011.125 22.435.659.639 2.356.383.452 432.844.022 167.106.934.716 

GIA TRI CON 141 

Tai ngày du ky 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 cu6i ky 52.091.579.707 35.416.629.978 5.379.687.540 1.43 1.073.596 2.301.292.580 96.620.263.401 

Tal ngày 30 tháng 6 näm 2019, tài san c6 dnh hOti hlnh cCia Cong ty bao gm mt s6 tài san da khu hao ht nhung vn cOn scr dung vol nguyen giã là 
89.252.294.399 dông (tai ngày 31 thâng 12 nam 2018: 118.352.286.552 dng). 

18 

• -I 



CONG TV CO PHAN KHOANG SAN vA xAv DI/NG BINH DL%NG 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CH±NH HQP NHAT GIUA NIEN DO (Tip theo) MAU SO B 09a-DN/HN 

14.  TAI SAN CO DTNH  THUE TAI CH±NH 

May móc Va ThiOt b 
thiOt bi van phónq Tnq 

NGUYEN GIA 
VND VND VND 

So di d'âu k' Va cudi k' 82.524.399.107 859.829.199 83.384.228.306 

GIA TRI HAO MON LOY K 
SO du du k' 5. 050. 189 .597 98.386.064 5.148.575.661 
KhOu hao trong k' 4.642. 181. 556 73.789.548 4.715.971.104 
SO dJ cuôi k' 9.692.371. 153 172. 175.512 9.864.546.765 

GIA TRI CON LA! 
Ti ngày dâu k' 77.474.209.5 10 761.443. 135 78.235.652.645 

S6ducu6i k' 72.832.027.954 687.653.587 73.5 19.681.541 

15.  TA! SAN CO DINH VÔ H±NH 

Quyn SC! Phan mam 
dung dt may tmnh Khãc TOng 

VND VND VND VND 
NGUYEN CIA 
SO dtt d'âu k 24.089.969.327 1.412.880.000 110.000.000 25.612.849.327 
Phan loai sang Bgt 
dng san du tll 

(1. 607.72 1.600) (1.607.721.600) 

Thanh I cong ty con (89.600.000) - (89.600.000) 
SOdiJcu5i ky 22.482.247.727 1.323.280.000 110.000.000 23.915.527.727 

GIA TRI HAO MON LUY K 
S6dUdu k' 2.959.372.443 904.852.359 21.999.996 3.886.224.798 
Khu hao trong k' 596.635.047 142.561.743 29.333.328 768.530.118 
Phan loai sang Bt 
dng san Ou W (750.478. 141) (750 .478. 141) 

Thanh I cOng ty con (20.408.890) (20.408.890) 
S5du'cu51 ky 2.805.529.349 1.027.005.212 51.333.324 3.883.867.885 

GIA TR CON LAI 

Ti ngày du k' 21.130.596.884 508.027.641 88.000.004 21.726.624.529 

Ti ngày cuOl k' 19.676.718.378 296.274.788 58.666.676 20.031.659.842 

16. BAT DONG  SAN DAU TL$ 

Quvan sCt dung ät Cd sil ha tnq May móc thiOt bi TOng 

Cv 
1Iu a 
TE 

NGUYEN CIA 
SO di! u k' 
KOt chuyn tC!tài san 

VND 

53 .947.575.587 
1.607. 72 1.600 

VND 

172.344.176.035 
17.619.876.543 

VND 

13.399.878.485 
11.464.934.112 

VND 

239.691.630. 107 
30.692.532.255 

SOducuOi k' 55.555.297.187 189.964.052.578 24.864.812.597 270.384.162.362 

CIA TR HAO MON LUY KE 
SO di! du k' 
Kh5u hao trong k 
KOtchuyn tC!tài san 

20.221.399.662 
3. 176.417 .668 

750.478. 141 

44. 551.530. 104 
9. 286.373.337 

16.790.092. 387 

5. 287.735.447 
684.683.077 

11. 141. 780. 561 

70.060.665.213 
13.147.474.082 
28.682.351.089 

S5dttcu5i k' 24.148.295.471 70.627.995.828 17.114.199.085 111.890.490.384 

CIA TRI CON L.AI 
TI ngày d'âu ky 33.726.175.925 127.792.645.931 8.112.143.038 169.630.964.894 

Ti ngày cu5i k' 31.407.001.716 119.336.056.750 7.750.613.512 158.493.671.978 

BOt dông san du tu th hiên giO tn quyn sC( dyng Ot và Cd s h tang ti Khu Cong nghip 
DOt CuOc ti Huyn BOc Tan Uyên, Tinh Bmnh Ditdng; Cd sO h tang và may móc thiOt bi cOa 
Trung tam Hi ngh tiêc cu'Oi Thanh BInh. 
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CONG TV CO PHAN KHOANG SAN vA XAV DING BINH DLNG 
THUYET MINH BAO CÁO TAX CHfNH HOP NHAT GI&A NIEN DO (Tiêp theo) MAU SO B 09a-DN/HN 

• Theo quy dinh ti Chugn my'c K tothn Viêt Nam sO 05 - "BOt dng san du tue', giá trj hdp 
cia bOt dng san u tu' ti ngày k thCic k' kO toán cn u'qc trinh by. Ti ngày 30 tháng 6 

a

nm 2019, Cong ty khOng thyc hin vic xâc dinh giá tr hdp I ci1a bOt dng san du tu' vi 
Cong ty khOng có cd s dinh giá cOng nhu' không có tài san nào cOng Ioi d xác dlnh  giá tn 

a

hp I cCia nhrng bOt ding sOn du tu' 

1
17. CHI PHI XAY DVNG  C BÀN DU DANG 

SO cu61 k' SO dau k' 
VND VND 

- COng tnmnh du'ân mO rông 
Khu cong nghiêp DOt Cu6c 527.225.292.197 346.239.835.381 

- Cong tninh dt On mO dO Tam Lp 8.420.002.800 8.420.002.800 

a
- Cong tninh du' On mO sOt Phit6c HOa 43.534.542.000 42.239.046.000 
- Mua sOm tOl sOn CO dinh 5.655.800.139 
- KhOc 9.783.741.187 10.164.349.495 

588.963.578.184 412.719.033.815 

U 

a 

a 

18.  
S . - 

TAX SAN THUE THU NHAP HOAN LAX 

DU'Oi dày ia tOi sOn thu thu nhp hoãn lal do Cong 
myc nay trong k'' vO nam tru'Uc. 

ty ghi nhn và Si! thay di ccia cOc khoOn 

Chi phi phOi trO và cOc 
khoOn di! phônq 

VND 

Ti ngày du nàm tru'3c 6.027.345.918 

I Chuyn sang IQI nhun trong nam 3.441.796.800 

Tai ngày cudi nàm truóc 9.469.142.718 

a Chuyn sang Ii nhuân trong k 2.085.644.323 

a 

Tai ngày cu6i ky nay 11.554.787.041 

1 
a 

19.  LI THE THLfNG MAX 

NGUYEN GIA 

a 

a 

SO di! du k' và cuOl k'' 

HAOMÔN 
SO di! du k' 

78.059.458.017 

3.847.535.251 
KhOu hao trong 3.902.972.904 

a 
SO di! cuOl k' 7.750.508.155 

I CIA TRI CON LAX 
Ti ngày d'âu k 74.211.922.766 

a 

a 

Tai ngày cu6i k's' 70.308.949.862 

a 

20.  PHAI TRA NGLfôI BAN NGAN HAN 

SO cu6i SO du kj 

I VND VND 

a 
PhOl trO cho hot dông kinh doanh khoOng sOn 57,320,919.469 21.956.124.530 

PhOi trO cho hot dng cho thuê khu cong nghip vO 

• dch vy khOc 6.421.807.798 13.155.064.698 
63.742.727.267 35.111.189.228 

a 

I 

I 
20 
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U 
CONG TY C PHAN KHOANG SAN vA XAY DJNG BINI-I DL%NG 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH H9P NIIAT GIU'A NIEN DO (Tiêp theo) MAU SO B 09a-DN/HN 

1 21. DOANH THU CHLIA THI/C HIEN 

$
SO cu61 k'' SO du k''  

VND VND 
- a. Ngn hn 9.192.345.954 16.574.129.451 

- Doanh thu nhn trit& 9.192.345.954 16.574.129.451 

$ b. Dài hn 600.228.995.762 589.384.992.749 
- Doanh thu nhân tric 600.228.995.762 589.384.992.749  

$
609.421.341.716 605.959.122.200  

• Doanh thu chita thy'c hiên th hin các khoãn tin thuê và phi quân I nhn truâc tCt vic cho 
thuê dat ti Khu cong nghip Dat CuOc vói thai hn thuê tct 41 nàm dn 48 nàm. 

22. PHAI TRA KHAC 

I SO cuOi k'' SO du k"  
VND VND 

U a. Ngn han 

Kinh phi COng doàn 346.558.270 564.067.070 
Nhân k' qu, k cutic ngn hn (*) 615.020.346.853 451.713.133.605 
Thug thu nhp c nhân quyat toán th(a - 1.313.402.981 

$ Phái trá khác 29.681.277.045 8.447.367.712  
645.048.182.168 462.037.971.368  

b.Dàihan - 
Nhân k cifdc, k' qu9 dài hn 2.805.189.203 1.056.668.326  

2.805.189.203 1.056.668.326  

647.853.371.371 463.094.639.694  

$ (*) Th hiên các khoán k qu, k cuc nhân duc t1f vic cho thuê dat trong khu cong nghip 
vói k' hn con Ii dirói 12 tháng. 

a 

a 

a 

a 

a 

I 

a 

TRJ a 

a 

a 

U 

a 

a 

a 

U 

$
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CÔN6 TV cö PHAN KHOANG SAN vA XAY DuNG BINH DLIaNG 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH HP NHAT GIUA NIEN DO (Tiêp theo) 

23. VAY vA NG THUE TAI CHINH NGAN HN 

56 du kS' 

MAU SO B 09a-DN/HN 

Tronq So cuOl kç  
VND VND VND 

SO có khâ nng SO có khâ nng 

Giá tn trâ nd Tang Giàm Giâ tn trâ ni 

Vay ngan han (*) 59.149.622.296 59.149.622.296 91.726.104.079 74.755.253.467 76.120.472.908 76.120.472.908 

Trâi ph16u phát hành d6n han trá (**) - - 500.000.000.000 - 500.000.000.000 500.000.000.000 

Nd thuê tài chinh dài han den han trá 
(xem Thuyet minh sO 24) 13.328.500.952 13.328.500.952 6.664.250.476 6.664.250.476 13.328.500.952 13.328.500.952 

72.478.123.248 72.478.123.248 598.390.354.555 81.419.503.943 589.448.973.860 589.448.973.860 

(*) Vay ngân han ccia Cong ty me th hiên khoân vay tt Ngân hang Thu'dng mi c6 phn Ngoai thudng Vit Nam ("Vietcombank") vi t6ng han mü'c tin dyng là 
70.000.000.000 dông và dáo han ngày 07 thãng 6 nàm 2019. MUC dich cia khoán vay là nhm b6 sung nhu cu tin dyng ngân hn hdp pháp, hdp l, hp I phuc vu 
hoat dông san xuât kinh doanh cüa Cong ty. Khoãn vay nay không có bâo dam và chiu Iãi theo mü'c lai suet thông báo bdi Vietcombank ti ngày giai ngân. Tai ngày 
báo cáo, Cong ty dang trong qua trinh hoàn tet h Sd xin gia han. 

Vay ngân han cia Hp tác xâ Djch vu Van tái - Khai khoàng Thàng Long thg hin khoán vay t1t Vietcombank vi t6ng han m1rc tin dung là 15.000.000.000 dông và 
dáo hn ngày 19 tháng 10 nàm 2019. Muc dich ccia khoán vay là nhâm b6 sung nhu cu tin dung ngân han hdp pháp, hp I, hp lê phuc vu hot dông san xuet kinh 
doanh cCia Cong ty. Khoân vay nay không có bão dam và chiu lâi theo mC(c lãi suât thông báo bOi Vietcombank tai ngày giái ngân. 

(**) Trái phieu phát hành tM hiên 5 ngàn trái phieu do Cong ty phát hành vOl mênh giá là 100.000.000 dng/trái phieu. Khoán trái phiêu nay có k' han tü' 22 thãng 6 
näm 2018 den 22 tháng 6 näm 2020 vOi lãi suät 9,5%/nam cho k' tinh lâi du tiên. Lài suât ccia trái phieu áp dung cho các k' tInh Iãi tiep theo là li suet thã n61 du'qc 
tinh bang lãi suât tham chieu cong 3,3%/nàm. Lài suet tham chiêu dcing d tinh lâi suät cho mi k' tInh li là blnh quân lâi suât tin gcil tiet kiêm cá nhân bang dng 
Viêt Nam (trà lãi sau) k' han 12 tháng hoäc tirdng du'dng ditdc cong e trên website chInh thcrc cüa Ngân hông Thitdng mi C6 phn Ngoi Thu'dng Viet Nam (áp dung 
cho chi nhánh sO giao dich), Ngân hông Thitdng mai c6 phn Du ti.t Va Phát trin Vit Nam (áp dung cho khu vu'c Thành ph6 Ha Nôi), Ngân hang Thu'dng mi C6 phn 
Cong thi.tdng Viêt Nam và Ngân hang NOng nghiep và Phát trign Nông thôn Vit Nam (mi ngân hông nay du'c goi là ngân hông tham chieu) vào ngày xác dinh lãi 
suât cho k' tInh a dO. Khoàn gec cCia trái phieu sè du'csc thanh toán môt lni vào ngày dáo hn hoãc ngày mua li tru'Oc han hoc ngày ma các trãi phieu den hn 
thanh toán do cãc nguyen nhân khác theo cãc diu kiên trái phieu nay (thy thg trirOng hqp áp dyng). Vic thanh toán li trái phieu diJc thy'c hin vào (I) ngày thanh 
than lãi tu'dng Cmg (ii) ngày dáo han hoc (iii) ngày mua lai tru'Oc han hoc (iv) ngày ma các trâi phieu phieu den hn thanh toán do nguyen nhân khãc theo các diu 
kiên trái phieu nay (tCnig trung hp áp dyng). Cong ty d dc,ng các quyn si dung dat và quyn lqi riêng lien quan ti Khu Cong nghip Dat Cu6c, Xã oat Cu6c, 
Huyên Bâc Tan Uyên, Tinh Blnh Du'dng (KCN Oat Cuäc), các quyn khai thác mó khothng san và quyn 101 lien quan ti mO dá Tan M, mO dá Phi.tOc Vinh, mO set PhitOc 
HOa, mO cao lanh Minh Long d the chap cho khoàn trái phieu nay (xem Thuyet minh sO 11). 
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CONG TY CO PHAN KHOANG SAN vA XAY DI/NG BkNH DLIaNG 
THUYET MINH SÃO CAO TAI CH±NH HP NHAT GIUA NIEN DO (Tip theo) 

24. VAY vA NTHUE TAI CHfNH DAI HN 

MAU SO B 09a-DN/HN 

S du nàm Tronq k'' SO cuOi nn, 

NO thuê tài chinh dài han (*) 
Trái phiu phát hành (**) 
- Ngân hang TMCP Ngoai t/nldng 
Viêt Nam - chi nhánh HO ChI 
Minh 

- COng ty TN/-if! Chóng Khoán 
Ngân hOng TMCP Ngoai thu'dng 
Viêt Nam 

- COng ty c6 phaTh Logistic HOng 
Không 

- COc cá nhân khác 

VND 

Giá tn 

40.346.187.980 
500.000.000.000 

125.000.000.000 

51.300.000.000 

30.000.000.000 

293.700.000.000 

So có khâ nàng 
trá nd 

40.346.187.980 
500.000.000.000 

125.000.000.000 

51.300.000.000 

30.000.000.000 

293.700.000.000 

VND 

Thng GiOm 

6.664.250.476 
500.000.000.000 

125.000.000.000 

51.300.000.000 

30.000.000.000 

293.700.000.000 

VND 

GiO trl 

33.681.937.504 

SO có khO nng 
trO nq 

33.681.937.504 

540.346.187.980 540.346.187.980 506.664.250.476 33.681.937.504 33.681.937.504 

(*) Nd thuê tài chInh dài han thg hiên khoãn nd thuê tài chInh tct Cong ty TNHH MW Cho thuê Tài chInh NgOn hang Thudng mi C6 phn Ngoai thudng Viêt Nam - Chi 
nhOnh Thành ph6 H ChI Minh và có thai han thuê ln Itfqt là 48 thOng và 60 thOng k tt ngày Cong ty m nhen &tqc khoOn giOl ngOn du tiên. KhoOn nd thuê tài 
chinh nay không có dam bOo vO chiu lãi suit cho thuê áp dyng trong sOu thOng du k tcr ngày giOi ngOn là 8,5%/nam. Sau dO lâi suât cho thuê duc tInh bang lãi 
suât huy dông ti& kiêm 12 thOng d5i vOl cO nhOn hlnh thCrn trO läi sau do ngOn hang Thudng mai Co phn Ngoai thudng Viêt Nam - Chi nhOnh Ho Chi Minh cOng b tai 
thOi dim do cong biên do 2,8%/nàm. 

(**) Nhiftrinh bay tai Thuy& minh s6 23. 

23 



CONG TV CO PIIAN KHOANG SAN vA XAY DVNG  B1NH DIJNG 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH H9P NHAT GICIA NIEN D (Tiêp theo) MAU sO B 09a-DN/HN 

Các khoân nd thuê tài chInh dài han du'dc hoàn trà theo lich biu sau: 

dC khoIn tln thuê t61 thlu 
Gil tn hin tat cCia dc khoIri den thuê tÔI 

thlgu 

TroFig yang mt nm 
Trong nm thCt2 
TCI nm thCt3 dn nm thCt 5 

S cu61 k" 
VND 

17.431.562.311 
16.124.824.766 
22.406.679.074 

S6 du k' 
VND 

19.162.890.318 
16.382.370. 544 
29.920. 66 1.990 

55 cuSi k' 
VND 

13. 328. 500.952 
13. 328.500 .952 
20.3 53.436.552 

SS du k' 
VND 

13 .328 .500 .952 
13.328.500.952 
27 .017 .687 .028 

Trt: Các khoán phi tat chinh 
trong tung lal 

55.963.066.151 

(8.952.627.695) 

65.465.922.852 

(11.79 1.233.920) 

47.010.438.456 53. 674.688 .932 

GI trl hIn tI cCia cc khoán 
thuê tat chinh phái tra 

47 .0 10 .438.456 53.674.688.932 47.010.438.456 53. 674 .688 .932 

TrCt: s phái trá trong vông 12 
thang (t1ic trInh bay a phn (13.328.500.952) (13.328.500.952) 
n ngn hri) 
S6 phIl tn sau 12 thIng 

  

33 .68 1.937. 504 40.346. 187 .980 

   

25.  DI/ PHÔNG PHAI TRA DAI HAN 

Dy' phông chl phi 
cal tao môl trnq 

Du' phông tr cp 
mgt viêc lam Tang cong 

VND VND VND 

Ti ngày du k' 24.661.780, 390 6.689.610.000 31.351.390.390 
Trich 1p dy' phông b 

259.999.080 
sung trong k' 

663.6 15.000 923.6 14. 080 

Các khoán dii phông dâ
- 

sCt dyng 
(2.050.925.000) (2.050.925.000) 

Ti ngày cu6i k' 24.921.779.470 5.302.300.000 30.224.079.470 

26.  VONCHCJSÔ'HO'U 

S6 cu61 k' S6 u k' 

Dudc phép phát hành: 

S6 IiJdng c phn 53.779.882 53.779.882 

Mnh giá - dông/c phn 10. 000 10.000 
Giá tn (dông) 537.798.820.000 537.798.820.000 

D &tc phát hành và gop vôn th: 

S6 lu'ng c6 phn 53.779.882 53.779.882 

Mênh giâ - dng/c phn 10.000 10.000 

Giá trj (dong) 537.798.820.000 537.798.820.000 

Cong ty me chi phát hành môt loi c6 phn ph6 thông không du'c hu'ng c tiYc c6 Inh vol 
menh giã là 10.000 dng/c phn. c6 dông sO hO'u c6 phn ph6 thông &tqc nhn c6 tcrc khi 
du'dc cong b6 và cO quyn biu quyt theo ti lè mt quyn biu quyt cho mi c6 phn sO hOti 
ti câc cuc h9p c6 Ong cia Cong ty mc. 

Theo Nghj quy& Hi ng Quán trl s& 25/2018/NQ-HDQT ngày 22 tháng 10 nàm 2018 v viêc 
trign khai phát hành ESOP 2018, Hii ang Quàn trj cCia Cong ty d triê'n khai viec  tang v6n 
diu l theo chu'dng trInh ESOP 2018 vOl s6 lu'ng c phiu dy' kin phát hành là 2.300.000 c 
phiu vOl mnh gia 10.000 dng. Tai ngày 27 thãng 11 nàm 2018, Cong ty dã nhn du'c toàn 
b s tiên t1t chi.tdng trmnh ESOP 2018 vOi giá tn 23.000.000.000 ng cong nhu' d hoàn tat 
viêc phát hành c phiêu theo chi.tdng trinh ESOP 2018 và tang v6n diu lê tCt 514.798.820.000 
dng len 537.798.820.000 dông. 

24 



CONG TV CO PHAN KHOANG SAN vA xAv DJNG BkNH DL1NG 
THUYT MINH BAO cAo TAX CH±NH HQ'P NHAT GIUA NIN D (Tip theo) MAU SO B 09a-DN/HN 

Các c6 phiu (1 c6 phn/c phiê'u) së duc phát hành theo chudrig trInh ESOP 2018 Se chju 
quy dnh v han ch chuyn nhu'qng nhi! sau: 

- I-l& nàm th1( hal (24 thng sau ngày hoàn tat ddt phát hành c6 phiu theo chu'dng trmnh 
ESOP 2018): t' I c6 phiu dutic chuyn nhu'ng t6i da 50% trên t6ng s6 liiqng c6 phiu ditc 
phát hành và chuyên giao. 

- Ht nàm th(t ba (36 thng sau ngày hoàn tat t phát hành c6 phiê'u theo chudng trinh 
ESOP 2018): t' Iê c6 phiu du'dc chuyn nhu'ng là 50% trên t6ng s6 Iu'ng c phiu dutc 
phát hành và chuyn giao con ll. 

Danh sách các c6 dông chinh cCia Cong ty me nm giO 5% c6 phn tró len và cãc c6 ông khác 
nhit sau: 

SO cu51 nm SO du nm 

C phiOu 0/ VND CO phlOu 0/0 VND 

COng ty CO phn 
DRH Holdings 

C OOng khc 

14.468.960 26,90 144.689.600.000 14.468.960 26,90 144.689.600.000 

39.310.922 73,10 393.109.220.000 39.310.922 73,10 393.109.220.000 

 

53.779.882 100 537.798.820.000 53.779.882 100 537.798.820.000 
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CONG TY CO PHAN KHOANG SAN vA XAY DU'NG BINH DUNG 
THUYT MINH BAO CÁO TAI CHINH HaP NHAT GICfA NIEN DO (Tip theo) MAU SO B 09a-DN/HN 

Thay ddi trong v6n chü sä hü'u trong ky nhu' sau: 

Vn gop cüa 
chci sO hOlj 

Thàng du 
vOn c phn 

Qu 5âu tu 
phát trin 

Ldi nhuân sau thu 
chu phân phOi 

Ldi Ich c6 dông 
khônq kim soát Tnq cOng 

VND VND VND VND VND VND 

S6 du du näm trUàc 468.000.000.000 1.658.500 45.617.301.943 244.788.428.397 - 758.407.388.840 
Tang v6n trong nam 69.798.820.000 - (46.798.820.000) - 23.000.000.000 
Tang do hp nht - 2.450.000.000 2.450.000.000 

Li nhuân trong nam truUc - 327.143.364.416 72.807.349 327.216.171.765 

Phân phöi cãc qu 23.784.574.730 (76.312.583.425) - (52.528.008.695) 

Chia c6 tüc (37.440.000.000) - (37.440.000.000) 

56 di du näm nay 537.798.820.000 1.658.500 69.401.876.673 411.380.389.388 2.522.807.349 1.021.105.551.910 

Ldi nhuân trong ky nay • 152.831.733.514 - 152.831.733.514 

Phan phi các qu9 24.548.190.284 (57.668.544.595) (33.120.354.311) 
Thanh I Cong ty con - (73.606.384) (2.522.807.349) (2.596.413.733) 

S6 dit cu6i k 537.798.820.000 1.658.500 93.950.066.957 506.469.971.923 1.138.220.517.380 

Theo Nghi quy6t Di hôi dng c6 dOng thu1ng niên nm 2019 s6 01/2019/NQ-DHDCD ngày 16 tháng 4 nàm 2019, Cong ty me dâ tm trIch qu9 du tu' phát 
trin, qu diu hành cCia H& dông Quán tn và Ban Kim soát và qu9 khen thu'àng phüc tdi cia nàm 2019 vài sô tin ln lu'dt là 15.612.836.900 dng, 
3.122.567.380 dng và 21.857.971.660 dng tCt ldi nhuân sau thug cüa k' hoat dông tCt ngày 01 tháng 01 nam 2019 d6n ngày 30 tháng 6 nm 2019. 

COng theo Nghi quy6t Dal hôi dông c6 dOng thi.tdng niên nm 2019 s6 01/2019/NQ-DHDCD ngày 16 thing 4 näm 2019, Cong ty me dã trIch b sung qu9 
du tu' phát trin, qu9 diëu hành ci:ja Hôi dng Quàn tn và Ban Kim soát cCia nàm 2018 vi s6 tin ln lu'çt là 8.929.761.712 dông và 4.521.326.307 dng, 
dông thai diu chinh giám m(tc trich qu khen thung phi1c ldi vol s6 tin là là 277.723.813 dng, tctldi nhuân sau thud cOa nàm 2018. 

S6 lieu cu61 cOng v chia c6 tü'c Va trIch lap các qu9 tCt k6t qua hoat dông kinh doanh nam 2019 Se du'dc các c6 dông cOa Cong ty phê duyêt tal Dai hôi dông 
c6 dông thu'dng niên näm 2020. 
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CONG TY cO PHAN KHOANG SAN VA XAY DI/NG B±NH DLtGNG 
THUYT MINH BAO CÁO TAI CHINH HP NHAT GICtA NIN DO (Tip theo) MAU sO B 09a-DN/HN 

27. CAC KHOAN MVC  NGOAI BANG CAN VOl KE TOAN HP NHAT GXcA NIEN DO 

S6 cu61 k'; S6 du k';' 

Ngoai t các loal 
- Do Ia M9 (USD) 307 767 
• Euro (EUR) 7 7 

28. BO PH4N THEO LINH VVC  KINH DOANH vA BC) PHN THEO KHU Vt/C DA L'' 

Cong ty ha chçn linh vifc kinh doanh là bQ phn báo cáo chinh yèu vl rüi ro Va iqi ich kinh t 
ccia Cong ty titdng d61 khác bit trên hal hinh vi/c kinh doanh khoãng san va hTnh vi/c cho thuê 
khu cong nghip và dich vu khác. Kêt qua báo cáo b phân bao gôm các khoán myc phOn b6 
tn/c tip cho mt b phn cong nhu' cho các b phn dilqc phân chia theo mt cd so hp l. 
Các khoán myc không du'dc phân b6 bao gm doanh thu t1t hot dng tài chInh, chi phi tài 
chInh, chi phi ban hang, chi phi quán l doanh nghiep, l khác và thud thu nhp doanh nghip. 
Các thông tin bô phn v các hinh vifc kinh doanh trong nàm ci)a Cong ty nhif sau: 

B phn theo Iinh vyc kinh doanh 

Tài san và n phái trá ciia b phn theo hinh vçtc kinh doanh tl ngày 30 thâng 6 nàm 2019 và 
31 tháng 12 nàm 2018 cCia Cong ty nhi!sau: 

SO cu6i k';' 
Hot dng kinh doanh 

khoáng San 

Hot ng cho thuê 
khu cOng nghip 
và dich vu khác TOnq cOng 

VND VNID VND 

Tài san b phn 1.602.700.422.037 1.613.681.780.642 3 .2 16.382.202.679 
N phái trá b phn 825.092.901.290 1.253.068. 784 .009 2.078. 161.685. 299 

Hot dng kinh doanh 

Hot dông cho thuO 
khu cong nghip 

56 du k';' khoáng san v dch vu khác Tnq cong 
VND VND VND 

Tài san bc phn 1.415.627.078.791 1.481.146.387.808 2.896.773.466.599 

Nd phái trâ b phn 771.207.960.495 1.104.459.954.194 1.875.667.914.689 

Kt qua kinh doanh cho k';'  hot dng kOt thOc ngày 30 thâng 6 nàm 2019 và 30 tháng 6 nm 
2018 nhifsau: 

K';' nay K';' trLfOc 

Hoat dng kinh doanh khoáng san 

Doanh thu 

Giá vOn 

VND 

408.597.604.438 

(257.343.328.456) 

VND 

387.519.255.076 

(240.143.900.674) .500- 

t1HA 
;NG 1 
hEM 

oil 

1  N 

141 nhuân gp 151.254.275.982 147.375.354.402 

Hoat dng cho thuê khu cong nghip và 

Doanh thu 

Giá vOn 

dich vy khác 

180.008.848.773 

(59. 06 1.736 .902) 

135.792.198.110 

(37.234.493.367) 

14i nhuOn gop 120.947.111.871 98.557.704.743 

BO phOn theo khu vyc dia I' 

—a 

Báo cáo tài chinh hdp nhgt nay không trInh bay thông tin bi phn theo khu vu'c dia l bOl vi 
hoat dng cOa Câng ty chi nâm trên lânh th6 Viêt Nam nên không cO khác bit v mCtc d rcii 
ro Va Idi Ich kinh tê. 
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CONG TY cö PHAN KHOANG SAN vA XAY DVNG  B±NH D(ING 
THUYT MINK BAO CÁO TAI CH±NH H9P NHAT GIU'A NIN DO (Tip theo) MAU SO B 09a-DN/HN 

29.  DOANH THU THUAN V BAN HANG vA CUNG CAP DICH  vy 

Kc nay K' tru1c 
VND VND 

Doanh thu ban hang 408.617.018.838 387.924.574.276 
Doanh thu cho thuê khu cong nghip 
và djch vii khác 

180.008.848.773 135, 792 . 198. 110 

Các khoán giám trCj' doanh thu (19.4 14.400) (405.3 19. 200) 

588.606.453.211 523.311.453.186 

30.  GIA VON HANG BAN vA DTCH  VI) CUNG cAP 

K' nay K' truc 
VND VND 

Giá v6n cCia thành phm d ban 
Giá v6n ctla dch vi,i d cung cp 

257.343.328.456 
59.061.736.902 

229.042.542.338 
48.335.851.703 

- 316.405.065.358 - 277.378.394.041 

31.  CHI PHI SAN XUAT KINH DOANH THEO YU TO 

K' nay K" tru'ac 
VND VND 

Chi phi nguyen Iiu, vat Iiu 43.907.983.353 51.578.042.668 

Chi phi nhân cong 44.947.679.847 42.754.457.147 

Chi phi khâu hao tài san cô dinh 27.066.955.878 19.776.931.437 

Chi phi dch vy mua ngoài 197.391.907.319 149.581.953.048 

Chi phi khác 83.268.932.626 86.317.328.832 
396.583.459.023 350.008.713.132 

32.  DOANH THU HOAT DONG  TAI CHINK 

K' nay K' truc 

VND VND 

Lãi tin gcil, cho vay 7.942.429.058 12. 390. 072. 250 

C t(tc, Idi nhun dic chia 15.302.750. 181 
Lãi chênh loch t' giá - 962.229 

23.245.179.239 12.391.034.479 
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635,298.3 15 

4.788.072.255 

652.562.181 

17.246.125.986 

18.203.517.446  

964. 233. 119 

4.839.972.502 

5 18.836. 227 

21.410. 568. 9 13 

1. 633. 099. 994 

CONG TY cO PHAN KHOANG SAN vA XAY DuNG B1NH DIIONG 
THUVET MINH BAO CÁO iAx CHINH HP NHAT GI&A NIÉN D (Tip theo) MAU SO B 09a-DN/HN 

33. CHI PHI BAN HANG vA CHI PHI QUAN L DOANH NGHIP 

 

K';' nay 

VND 

K';' trif& 

 

VND 

Càc khoàn chi phi ban hang 

- Chi phi nguyen lieu, vet lieu 
- Chi phi lu'dng nhân viên quán l 

- Chi phi khâu hao tài san cô dinh 

- Chi phi dlch  vy mua ngoài 

- Các khoán chi phi khác 

41.525.576.183 29.366.710.755 

Các khoàn chi phi quàn I' doanh nghip 

- Chi phi nguyen lieu, vet lieu 
- Chi phi Iu'dng nhân viên quàn l' 

- Chi phi khu hao tài san c6 dnh 

- Chi phi dch vy mua ngoai 

- Li th thifcing mal 

- Câc khoàn chi phi khác 

157 .374. 547 

13.186.865.037 

762.430.885 

7.957.948.491 

3.902.972.904 

12 .685.225 .618 

600.404.231 

10.911.715.384 

580.507.293 

9.064.556.572 

22. 106.424.856 

38.652.817.482 43.263.608.336 

34. CHI PHI THUTHU NHP DOANH NGHIEP HIN HANH 

Ldi nhuân kë toãn truc thuê 
Trij': 
- Chi phi trich truc nm tru'ó'c, cia 

tht/c hin nam nay 

- Thu nhp không ch/u thuê' 

Cong: 
-  Các khoàn chi phi không thYçc khâu tn.'! 
Chuyn 6 
Diëu chinh do hp nht 
Thu nhâp tInh thus näm hien hành 

Thud suât 

Chi phi thus thu nhâp doanh nghip 
hiên hành 

K' nay K';' tru'c 
VND VND 

184.466.178.279 189.388.994.016 

(2.630.925.003) (627.988.227) 

(15.230.175.000) 

3.960.930.265 2.842.830.505 
(375 .261.058) 

(1 .965.563.102) - 
168.600.445.439 191.228.575.236 

20% 20% 

33.720.089.088 38.245.715.048 

Cong ty m và cong ty con có nghia vy phài np thug thu nhep doanh nghip theo t';' Iê 20% 
(k';' truóc: 20%) tinh trên thu nhp tinh thug. 

S6 thu thu nhep doanh nghip cho k';' hot cing 6 tháng kêt thiic ngày 30 tháng 6 hang nm 
là s6 lieu tam tinh. Cong ty së xác dlnh  s6 thu thu nhp doanh nghip chinh thctc khi 1p báo 
cáo tài chinh nàm. 

35. LÀ! CCY BÀN TREN cO PHIU 

Viêc tInh toán 151 Cd bàn trên c6 phiêu phân b6 cho càc c dông s h0u c6 phiu ph6 thông cCiaZ 
COng ty me duc thi,tc hien trên cd sO các sô lieu sau: HH 

TV 
K';' tru'dcHUUHAN 

Li nhuen sau thuê thu nhp doanh nghiep 
Qu9 khen thung phi5c lqi (*) 
Li nhuân d tinh lài c bàn trên c phlê'u 
C phiu ph6 thông ciang lu'u hành blnh quân (**) 
Lãi trên c phiêu 

29 

K';' nay 
VND 

152.831.733.5 14 
(25. 082 .067. 105) 

127.749.666.409 
53 .779. 882 

2.375 

ITEj 
AMA 

151.422.809.339 
(22.900.035.509)49 

128.522.773.830 
5 1.479.882 

2.497 



CONG TY cä PHAN KHOANG SAN vA XAY DUNG BNH D1J'NG 
TKUYET MINH BAO CÁO TAX CH±NH HQ'P NHAT GICtA NIN DO (Tip theo) MAU so B 09a-DN/HN 

(*) S trIch qu9 khen thu'Ong, phüc Iqi cho k's' k toán k& thüc ngày 30 tháng 6 nàm 2018 can 
c1r vao s6 thitc trIch dâ ditc phê duyêt cho nàm 2018 theo Nghj quyt Di hi ding c dông 
thung niên nam 2019 s6 01/2019/NQ-DHDCD ngày 16 tháng 4 näm 2019, và tInh toán Ii 
cho k' hot dông 6 tháng du nam 2018, vol t l trIch qu9 là 10%. 

S6 trich qu9 khen thu'ng, phic li cho k,;' k toân kt thcic ngày 30 tháng 6 näm 2019 là s6 
tam trIch dita trên ldi nhun sau thu thu nhp doanh nghiêp cho k,;' hoat dng 6 tháng du 
nam 2019, vOi t' I trich tm tInh là 14%. 

(**) 4.679.882 c6 phiu phát hành them trong thâng 9 nàm 2018 trà c6 t(tc duc iy  tCi 
ngun ldi nhun sau thuê chu'a phân ph6i lOy kê dên th1i dim 31 tháng 12 näm 2017. Do ó, 
s& lu'ng c6 phiu luti hành blnh quân cCia k' hot dung 6 tháng c1u nam 2018 dã duc dlêu 
chinh li phà hp. 

36. CAC KHOAN CONG N TXM TANG 

Ngày 28 tháng 11 nàm 2013, ChInh phC, 1ã ban hành Nghj dlnh  s6 203/2013/ND-CP ("Ngh 
dinh 203") quy dinh phu'dng pháp tInh, mCrc thu tin cap quyn khai thác khoáng san. Nghi 
inh 203 có hiêu Iu'c thi hành k ti( ngày 20 tháng 01 nam 2016. Can cCr theo Nghi d!nh  203, 

mü'c thu tin cap quyn khai thác khoáng san u'c tmnh dita trên trO' lu'ng dia  chat can li k 
tCr ngày 01 tháng 7 nàm 2011. Tai ngày 21 tháng 5 nãm 2014, Thi tu'Ong Chinh phCi có ban 
hành Cong van s6 723/TTg-KTN dng chu'a thu tin cap quyn khai thác khoàng san cho 
phn trO' Iu'dng dâ khai thác trong khoáng thai gian ti( ngày 01 tháng 7 nàm 2011 dan ngày 31 
thãng 12 nàm 2013 và giao Bô Tài nguyen và Môi tru'&ng Ip báo cáo trinh Uy ban Thung vu 
Qu6c hil xem xét m14n thu tin cap quyn khai thác khoáng san trong giai doan nay. Theo do, 
viêc xác dnh và ghi nhn giâ trl quyn khai thác khoáng san tit ngày 01 ththng 7 näm 2011 
dn ngày 31 tháng 12 nàm 2013 sè t1iy thuc vào quyêt dnh Va hu'Ong dn cy thg cia CC Cd 
quan nhà nu'Oc cO thgm quyn. 

37. cAc KHOAN CAM KT 

Cam kêt cho thuê hot dng 

K';' nay K,;' tru'Oc 
VND VND 

Doanh thu cho thuê hot iing t61 thiu 
dã ghi nhân vào báo cáo kêt qua hot 
dung kinh doanh hp nhat giO'a niên d 
trong k';' 

114.678.848.993 107.757.773.503 

Tai ngày kêt thcic k' hoot dông/nàm tài chInh, Cong ty có các khoân cam kêt cho thuê hoot 
dng khOng hiy ngang vOl Ich thanh toán nhu'sau: 

S6 cu61 k';' S6 d'âu k';' 
VND VND 

Trong yang mt nam 
Ta' nam tht hal dn nam thiY nam 
Sau nàm nam 

1.243.505.369. 150 

Các khoán cam kê't cho thuê hoat dng th hiên câc khoán tin thuê phài thu tü' vic cho thuê 
Cd sO ha tang Khu COng nghip Oat Cu6c, Huyn Bk Tan Uyên, Tinh BInh Du'dng và tl Trung 
tam HÔI nghi Tic cu'Oi Thanh Binh vOi thai hn thuê trung blnh ln lu't là 47 nam và 01 nàm. 

Cam kêt vn 

Các cam kt v chi tiêu to 1p tài san c6 dnh dã k hqp dng ti ngày Ip bang can d61 k 
toán, nhtfng chu'a du'c hach toán vào báo cáo tài chInh hp nhât giü'a niên d nhu'sau: 

S6 cu6i k';' S& du k';' 
VND VND 

May móc Va thiat bl 
Nhà cCta và vat klan triic 
Cd s h tang 
He th6ng dlên 

103.782.438.325 
227.000.000 

3.960.000.000 

 

694.540.000 

1. 135. 000. 000 
3.960.000.000 

   

107.969.438.325 5.789.540.000 
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35.427.137.490 
136.746.169.588 

1. 07 1. 3 32. 062. 072 

34.549.025.089 
130.4 17. 320. 690 

1. 053. 2 13. 157.988  
1.218.179.503.767  
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LiWng Trçng TIn Nguyn Hoàng Tam 
Ngu'?%l Ip bigu K toán tru'óng 

Pffii Tan Dat 
Tang GiOm d5c 
Ngày 14 thOng 8 näm 2019 

CONG TV CO PHAN KHOANG SAN vA xAv DI/NG BtNH DIIGNG 
THUVET MINH BAO CÁO TAX CH±NH HP NHAT GIU'A NIEN D (Tip theo) MAU SO B 09a-DN/HN 

38. NGHIEP vy vA sO DLI vói CAC BEN LIEN QUAN 

Danh sách các ben lien quan: 

ên lien auan 

Cong ty C phn Phü Nam Sdn 

Thu nhp cCia Ban Giám d6c trong k,;' nhusau: 

Kc nay 

M81 auan he 

Cong ty hen kOt 

K,;' tru'óc 

Lu'dng, thuOng và các khoân phüc li  
VND VND 

4.230.799.278 2.875.363,368 

SO du' ben lien quan t?i  ngày kt thc k,;' kO toán: 

SO cuOl SO du 
VND VND 

Các khoán cho vay 
COng ty C phn Phü Nam Sdn 10.000.000.000  

Ti ngày kê't thic k,;' k toán, Cong ty không có giao dch vol cãc ben lien quan. 

39. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC TRNH BAY TRONG BAO CÁO LLIU 
CHUYN TIN T HP NHAT GIOA NIEN D 

Tin chi d mua sam tài sOn cO dinh và xOy du'ng cd bàn dO dang trong k,;' không bao gm 
57.207.865.489 ng là sO tin dOng d mua sam tài sOn cO dnh va xOy di,tng cd bàn dO dang 
phát sinh trong k,;' ma chita du'qc thanh toán (k,;' hot dng 6 tháng kgt thCc ngày 30 thOng 6 
nàm 2018: 4.992.584.252 dng). Vi vy, mt khoàn tin titdng iig da u'çc diêu chinh trên 
phn thay di cOc khoOn phál trO. 

Tin chi trO li vay trong k,;' khong bao gm sO tin 1.233.232.934 ông lien quan dOn chi phi 
läi vay phOt sinh trong k,;' nhu'ng chu'a du'qc thanh toOn (k,;' hoat dng 6 thOng kOt thcic ngày 
30 thOng 6 näm 2018: 1.041.095.890 dng). Vi vây, mt khoOri tin tu'dng Crng d du'dc diu 
chinh trên phn thay d61 cOc khoàn phOi trO. 

Tin thu Ii cho vay, c t1(c và Idi nhuân du'ç%c chia trong k,;' khong bao gm sO tin 
15.910.948.667 dung hen quan dOn thu nhp tct li cho vay, c6 tctc du'qc chia phOt sinh trong 
k,;' nhu'ng chu'a thu du'çc (k,;' hoat dng 6 thOng kOt thOc ngày 30 thOng 6 nOm 2018: 0 dng). 
Vi vy, môt khoOn tin tu'dng (mg dã du'dc diêu chinh trên phn thay dôi cOc khoán phái thu. 

40. SI KIEN SAU NGAY KT THUC NIEN D K TOAN 

Ngày 08 thOng 7 näm 2019, Hi dng QuOn tr cOa Cong ty d thông qua quyOt dnh phOt hành 
trOi phiOu riêng lé nam 2019 cho nhO du tu' t chCrc là Ngân hang thu'dng mal cô phn Tiên 
Phong vOi t6ng glO tr mnh giO phOt hành là 350.000.000.000 dng, tu'dng (mng 3.500 trO5 
phiOu vOl mênh glO 100.000.000 dng/trOi phiOu theo Nghi quyOt sO 09/2019/NQ-l-IDQT. TrOi 
phiOu có k,;' hn 2 nm k tct ngay phOt hành vOi li suOt là 11%/nOm cho hal k,;' du tiên. QuONH 
trinh phOt hành trOi phiê'u dà hoàn tOt vào ngày 29 thOng 7 nOm 2019. j'y 

• UHAN 
Ngày 08 thOng 7 nOm 2019, HÔI ding Quán tr cia Cong ty dâ thông qua quyOt dnh mua Ia1  TE 1* 
c6 phiOu ESOP lam c6 phiê'u qu9 vOl t6ng sO lu'ng là 233.100 c6 phiOu theo Ngh quyOt s5 J.A 
10/2019/NQ-HDQT. Tai ngày bOo cáo, quO trinh mua li chu'a &tç%c thVc hin. 
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