
BÀO CÀO TÀI CHIMI

Quy 1 nàm 2018
CÒNG TY CO PHAN APECI
Dia chi: Tàng 3 tòa nhà Machinco 444 Hoàng Hoa Thàm, Tày Hò, Hà Nói 

Tel: 043.577.1983 Fax: 043.577.1985

Mau só B 01 - DN/HN

B À N G  C A N D Ó I KÉ TO À N  H O P N H À T  

Tai ngày 31 thàng 03 nàm 2018
Dan vi tinh : VND

, , MÀ
TAI SAN s ó  31/03/2018 01/01/2018

A. TÀI SÀN NGÀN HAN 100 1,390,793,581,006 1,324,978,401,909

I. Tièn và càc khoàn tirong dirong tièn 110 156,939,662,818 274,435,863,731

1. Tièn 111 21,609,236,526 36,859,440,540

2. Càc khoàn tuong duong tièn 112 135,330,426,292 237,576,423,191

II. Càc khoàn dàu tir tài chinh ngàn han 120 14,155,649,543 14,164,788,444

1. Chung khoàn kinh doanh 121 6,484,794,543 6,493,933,444

2. Dir phòng giàm già chung khoàn kinh doanh 122 (2,679,145,000) (2,679,145,000)

3. Dàu tu nàm giù dèn ngày dào han 123 10,350,000,000 10,350,000,000

III. Càc khoàn phài thu ngàn han 130 494,408,686,193 405,036,532,429

1. Phài thu cùa khàch hàng 131 31,039,814,926 31,858,214,540

2. Trà truóc cho nguòi bàn ngàn han 132 66,922,911,802 71,569,075,878

5. Phài thu vè cho vay ngàn han 135 678,500,000 678,500,000

6. Càc khoàn phài thu khàc 136 397,380,936,560 309,181,526,072

7. Du phòng phài thu ngàn han khó dòi 137 (1,613,477,095) (8,250,784,061)

IV. Hàng ton kho 140 696,369,115,082 603,815,483,769

1. Hàng tòn kho 141 696,369,115,082 603,815,483,769

V. Tài sàn ngàn han khàc 150 28,920,467,370 27,525,733,536

1. Chi phi trà truóc ngàn han 151 23,726,238,408 24,536,700,231

2. Thuè GTGT duoc khàu trù 152 5,194,228,962 1,523,554,372

3. Thuè và càc khoàn khàc phài thu Nhà nuóc 153 - 1,465,478,933

B. TÀI SÀN DÀI HAN 200 132,284,220,553 121,682,221,548

I. Càc khoàn phài thu dài han 210 6,120,705,126 4,172,000,000

6. Phài thu dài han khàc 216 6,120,705,126 4,172,000,000

II. Tài sàn co dinh 220 201,643,483 220,519,596

1. TSC D hùuhình 221 113,032,372 131,908,485

- Nguyèn già 222 638,401,942 638,401,942

- Già tri hao mòti luy kè 223 (525,369,570) (506,493,457)

3. TSCD vò hình 227 88,611,111 88,611,111
- Nguyèn già 228 162,888,000 162,888,000

- Già tri hao mòn luy kè 229 (74,276,889) (74,276,889)

IV. Tài sàn do dang dài han 240 63,518,595,185 55,127,292,458

2. Chi phl xày dirng co bàn dò dang 242 63,518,595,185 55,127,292,458

V. Dàu tir tài chinh dài han 250 62,218,866,687 62,023,743,693

2. Dàu tu vào Còng ty lièn kèt, lièn doanh 252 52,218,866,687 52,023,743,693

3. Dàu tu góp vón vào don vi khàc 253 10,000,000,000 10,000,000,000

VI. Tài sàn dài han khàc 260 224,410,072 138,665,801
1. Chi phi trà truóc dài han 261 224,410,072 138,665,801

TÓNG CÒNG TÀI SÀN 270
t'alio 1 =

1,523,077,801,559 1,446,660,623,457



CONG TY CO PHAN APECI

Dia chi: Tàng 3 tòa nhà Machinco 444 Hoàng Hoa Thàm, Tày Hò, Hà Noi 

Tel: 043.577.1983 Fax: 043.577.1985

BAO CAO TAI CIIINII

Quy I nàm 2018

Mau so B 01 - DN/HN

B À N G  C A N D Ó I KÉ TO À N  H O P N IIÀ T  

Tai ngày 31 thàng 03 nàm 2018

(tièp theo)

Dan vi tinh : VND

NGUONVON 31/03/2018 01/01/2018

C. NO PHÀI TRÀ 300 1,084,902,543,943 1,017,802,083,975

I. No1 ngàn han 310 988,150,072,940 930,555,188,800

1. Phài trà ngàn han nguài bàn 311 63,664,249,647 68,745,198,640

2. Nguài mua trà tièn truàc ngàn han 312 533,798,321,808 495,478,547,689

3. Thuè và càc khoàn phài trà nhà nuóc 313 9,423,947,218 21,451,407,445

4. Phài trà nguài lao dòng 314 1,127,895,922 1,154,852,454

5 Chi phi phài trà ngàn han 315 240,822,794,739 183,414,287,398

9 Càc khoàn phài trà ngàn han khàc 319 107,867,708,857 103,159,773,191

10. Vay và ng thuè tài chinh ngàn han 320 31,304,157,381 57,070,281,865

12. Quy khen thuàng phuc lai 322 140,997,368 80,840,118

II. No- dai han 330 96,752,471,003 87,246,895,175

7. Phài trà dài han khàc 337 41,916,546,500 41,916,546,500

8. Vay và ng thuè tài chinh dài han 338 54,835,924,503 45,330,348,675

D. VÓNCHÙSÒHÙTJ 400 438,175,257,616 428,858,539,482

I. Von chu sà hmi 410 438,175,257,616 428,858,539,482

1. Vòn góp cùa chù so hùu 411 364,000,000,000 364,000,000,000

Cò phièu phò thòng có quyèn bièu quyèt 41 la 364,000,000,000 364,000,000,000

2. Thàng du vòn cò phàn 412 46,144,781,818 46,144,781,818

5. Cò phièu quy 415 (9,481,291,820) (9,481,291,820)

8. Quy dàu tu phàt trièn 418 1,293,626,226 1,293,626,226

11. Lai nhuàn sau thuè chua phàn phòi 421 36,218,141,392 26,880,009,368

LNST chua phàn phòi luy kè dèn cuòi ky truàc 42 la 26,880,009,368 (28,727,081,305)

LNST chua phàn phòi ky này 421b 9,338,132,024 55,607,090,673

13. Lai ich cò dòng khòng kièm soàt 429 - 21,413,890

TÓNG CÒNG NGUÒN VÓN 440 1,523,077,801,559 1,446,660,623,457

Q.KÉ TOÀN TRlTÒNG

Hà Nói, ngày 24 thàng 04 nàm 2018 

CÓNG TY CO PHÀN APECI 

Lm  d ó c

GUYEN HOAI GIANG Y II IN C
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BÀO CÀO TÀI CHINH

Quy I nàm 2018

CÓNG TY CO PHÀN APECI

Dia chi: Tàng 3 tòa nhà Machinco 444 Hoàng Hoa Thàm, Tày Hò, Hà Nói

Tel: 043.577.1983 Fax: 043.577.1985

BÀO  CÀO  K ÉT Q U À  H O A T D Ò N G  K IN H  DO A N H  H O P N H À T
Quy I nàm 2018

Màu só B 02 - DN/HN

Don vi tinh: VND

CHI TIÉU
MA
SÓ

THUYÉT
MINH

Quy I nàm 2018 Quy I nàm 2017
Lùy kè dèn Quy I 

nàm 2018
Lùy kè dèn Quy I 

nàm 2017

1. Doanh thu bàn hàng và cung càp (Beh vu 01 17 71,779,768,100 5,230,085,378 71,779,768,100 49,722,122,626

'~~i. Càc khoàn giàm trù doanh thu 03 18 - - - -

3. Doanh thu thuàn bàn hàng và cung càp 10 71,779,768,100 5,230,085,378 71,779,768,100 49,722,122,626

djch vu (10=01-02) - - - -

4. Già vón hàng bàn 11 19 59,347,146,153 5,334,084,453 59,347,146,153 43,549,244,729

5. Loi nhuàn góp ve bàn hàng và cung càp 20 12,432,621,947 (103,999,075) 12,432,621,947 6,172,877,897

dich vu (20=10-11) - - - -

6. Doanh thu hoat dòng tài chinh 21 20 2,913,071,749 1,413,157,661 2,913,071,749 4,229,910,458

7. Chi phi tài chinh 22 21 409,940,591 418,103,933 409,940,591 1,055,667,899

Trong dò: Chi phi lai vay 23 377,647,486 418,103,933 377,647,486 1,032,330,399

8. Phàn lai hoàc lo do còng ty lièn kèt 24 - - -

9. Chi phi bàn hàng 25 4,883,093,142 4,883,093,142

10. Chi phi quàn ly doanh nghièp 26 22 (1,296,325,488) 2,126,907,181 (1,296,325,488) 9,180,925,031

11. Loi nhuàn thuàn tir hoat dòng kinh doanh 30 11,348,985,451 (1,235,852,528) 11,348,985,451 166,195,425

12. Thu nhàp khàc 31 202,712,629 157,480,248 202,712,629 228,171,908

13. Chi phi khàc 32 23 324,641,964 170,422,006 324,641,964 180,189,688

14. Loi nhuàn khàc (40=31-32) 40 (121,929,335) (12,941,758) (121,929,335) 47,982,220

15 Tòng loi nhuàn kè toàn truóc thuè 50 11,227,056,116 (1,248,794,286) 11,227,056,116 214,177,645

16 Chi phi thuè TNDN hicn hành 51 15 1,888,924,092 338,042,510 1,888,924,092 338,042,510

18 Loi nhuàn sau thuè thu nhàp doanh nghièp 60 9,338,132,024 (1,586,836,796) 9,338,132,024 (123,864,865)



----____________; CHÌ TIÉU
MÀ
SÓ

THUYÉT
MINH

Quy I nàm 2018 Quy I nàm 2017
Lùy ké dén Quy I 

nàm 2018
Lùy ké dèn Quy I 

nàm 2017

(60=50-51-52)

19 Lai cff bàn trèn co phièu 70 24 257 (44) 257 (3)

Q.KÉ TOÀN TRl/ÒNG

Hà Nói, ngày 24 thàng 04 nani 2018 

HÀN APECI 

M DÓC

PHAM DUY HUlVG

Page 4
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CÒNG TY CO PHÀN APECI

Dia chi: Tàng 3 tòa nhà Machinco 444 Hoàng Hoa Thàm, Tày Hò, Hà Nói

BÀO CÀO TÀI CH INI!

Quy I nani 2018

Tel: 043.577.1983 Fax: 043.577.1985

Màu só B 03 - DN/HN

BÀO CÀO LUTI CHUYÉN TIÈN TÉ HOP NHÀT 

(Theo phuo'ng phàp giàn tièp)

Quy I nàm 2018

Don vi tinh: VND

STT CHÌ TIÉU
MÀ
SÓ

Ben Quy I nàm 2018 Dèn Quy I nàm 2017

I Luu chuyèn tièn tir hoat dòng kinh doanh

1. Loi nhuàn truóc thuè 01 11,227,056,116 542,297,428

- Khàu hao TSCD 02 (18,876,113) 65,352,197

- Càc khoàn du phòng 03 (6,637,306,966) 23,337,500

- Lai, lò tù hoat dòng dàu tu 05 (2,497,911,205)

- Chi phi lai vay 06 377,647,486 727,548,116

3. Loi nhuàn tir hoat dòng kinh doanh truàc thay dòi 08 4,948,520,523 (1,139,375,964)

- (Tàng)/giàm càc khoàn phài thu 09 (89,372,153,764) (56,006,488,508)

- (Tàng)/giàm hàng tòn kho 10 (92,553,631,313) 1,823,489,562

- Tàng/(giàm) càc khoàn phài trà (khòng kè lai vay 11 67,100,459,968 7,508,431,365

- (Tàng)/giàm chi phi trà truóc 12 810,461,823 (8,172,727)

- Tàng giàm chùng khoàn kinh doanh 13 2,540,000,000

- Tièn lai vay dà trà ^ 14 (377,647,486) (670,409,657)

- Thuè thu nhàp doanh nghièp dà nòp 15 (6,667,246,825)

- Tièn thu khàc tù  hoat dòng kinh doanh 16 293,122,120

- Tièn chi khàc tù hoat dòng kinh doanh 17 (646,184,205)

Luu chuyèn tièn thuàn tir hoat dòng kinh doanh 20 (116,757,421,279) (45,659,403,809)

1. Tièn chi dè mua sàm, xày dirng TSCD và càc TS dai han kl 21 (8,391,302,727) (114,704,050,145)

2. Thu thanh ly nhugng bàn tài sàn cò dinh 22 163,636,364

3- Tièn chi cho vay, mua càc còng cu no cùa don vi khàc 23 - 13,500,000,000

4. Tièn thu hòi cho vay, bàn lai càc còng cu no cùa don vi kha 24 21,000,000,000 (15,000,000,000)

7. Tièn thu lai cho vay, cò tue loi nhuàn duoc chia 27 2,913,071,749 4,229,910,458

Luu chuyèn tièn thuàn tir hoat dòng dàu tu 30 15,521,769,022 (111,810,503,323)

3. Tièn vay ngàn han, dài han dà nhàn duoc 33 (2,335,126,402) 158,575,216,079

4. Tièn chi trà no gòc vay 34 (13,925,422,254) (17,999,921,870)

Luu chuyèn tièn thuàn tir hoat dòng tài chinh 40 (16,260,548,656) 140,575,294,209



\

Luu chuyèn tièn thuàn trong ky (50 = 20 + 30 + 40)

Tièn và tiroTig duoTig tièn dàu ky__________________

Tièn và tiro~ng dmrng tièn cuoi ky (70 = 50 + 60 + 61)

Q.KÉ TOÀN TRl/Ò NG

u f '

NGUYÈr I HOÀI GIANG

70

50

60

(117,496,200,913) (16,894,612,923)

274,435,863,731____________ 56,679,841,983

156,939,662,818 39,785,229,060

Hà Nói, ngày 24 thàng 04 nàm 2018 

CÒNG TY CO PHÀN APECI 

1 DÓC

UY HLTNG

\



CÒNG TY CO PHÀN BAU TU' CHÀU À -  THÀI BÌNH Dl/ONG
Dia chi: Tàng 3 tòa nhà MACHINCO, Sò 444 Hoàng Hoa Thàra, quàn Tày Hò, thành phò Hà Nói 
BÀO CÀO TÀI CHINH H0P NHÀT 
QUY 1 NÀM 2018

BÀN THUYÉT MINH BÀO CÀO TÀI CHINH HOP NHÀT
QUY 1 NÀM 2018

1. DÀC DIÉM HOAT DÒNG

1. Hình thùc so1 hmi von
Cóng ty Cò phàn Bau tu Chàu À -  Thài Bình Bucmg (sau dày goi tàt là “Còng ty” hay “Cóng ty 
me”) là cóng ty cò phàn.

2. LInh vuc kinh doanh
Lình vuc kinh doanh cùa Cóng ty là tu vàn, dàu tu.

3. Ngành nghè kinh doanh
Hoat dòng kinh doanh chinh cùa Cóng ty là: Bau tu, kinh doanh bàt dòng sàn.

4. Chu ky sàn xuàt, kinh doanh thòng thircmg
Chu ky sàn xuàt kinh doanh thóng thucmg cùa Còng ty khóng quà 12 thàng.

5. Cau truc Tàp doàn
Tàp doàn bao gòm Còng ty me và 05 còng ty con chiù su kièm soàt cùa Còng ty me. Toàn bò càc 
còng ty con duqc bop nhàt trong Bào cào tài chinh hop nhàt này.

Bàn thuyét m inh này là mót bó  phàn hap thành và phà i dupc Óqc cùng vó i Bào cào tà i chinh hap nhàt 15



Dia chi: Tàng 3 tòa nhà MACHINCO, Só 444 Hoàng Hoa Thàm, quàn Tày Hó, thành phò Hà Noi 
BÀO CÀO TÀI CHINH H0P NHÀT 
QUY 1 NÀM 2018
Bàn thuyét minh Bào cào tài chi'nh hop nhàt (tièp theo)

CÒNG TY CO PHÀN BAU TU' CHAU À -  THÀI BÌNH Dl/OTMG

Danh sàclt càc Còng ty con dieffe hop nhàt

Ty lè quyén 
Ty lè lai ich bièu quyèt

Hoat dóng kinh

Só

cuòi
Só
dàu

Só

cuòi Sò dàu
Tén còng ty Bia chi tra só chinh doanh chinh nàm nàm nàm nàm

Bàu tu xày dung 
càc còng trình 
dàn dung, còng 
nghièp, giao
thòng, thùy lai, 
còng trình ha tàng

100% 100% 100% 100%

Còng ty TNHH ky thuàt, cum,
Bau tu Chàu À - Khu Thành San, phuàng dièm còng
Thài Bình Duang Vù Ninh, thành phò Bàc nghièp, khu dò
- Bàc Ninh Ninh, tinh Bàc Ninh thi, khu chung cu.

Bàu tu, xày dung 
và kinh doanh

99,99
%

99,94

%
99,99

%

99,94

%
Còng ty Cò phàn 
Bau tu APEC

30 Lè Lai, phuàng Phu 
Nhuàn, thành phò Huè, tinh

nhà ó, ha tàng dò 
thi, khu còng

Land Huè Thùa Thièn Huè nghièp

Tàng 3 nhà 205, duóng Lè
Còng ty Co phàn 
Bàu tu APEC Hà

Hoàn, phuàng Quang 
Trang, thành phò Phù Ly,

Xày dung, kinh 
doanh bàt dòng

100% 100% 100% 100%

Nam tinh Hà Nam sàn.

Ngà 3 Bàc Nam, tó 22,
Còng ty Cò phàn 
Bàu tu APEC Tue

phuàng Già Sàng, thành 
phò Thài Nguyèn, tinh Thài

100% 100% 100% 100%

Buyèn Nguyèn Xày dung

Còng ty Cò phàn Tàng 9 tòa nhà HCC 28 Xày dung, kinh 100% 100%

Lagoon Làng Cò Ly Thuóng Kièt, Huè doanh bàt dóng sàn

Còng ty Cò phàn Tàng 9 tòa nhà HCC 28 Xày dung, kinh 100% 100%

BàuTu APEC Nguyèn Vàn Cù,P. Ngò Xày dung,

Bàc Giang Quyèn, Bàc Giang Kinh doanh bàt dóng sàn

Danh sàch càc Còng ty lien kèt dieffe phàn ành trong Bào cào tài chinh liop nhàt theo phieamg 
phàp vòn chu sff hùu

Bàn thuyét minh này là m$t b$ phàn hpp thành và ph à i dupc doc cùng va i Bào cào tà i chinh hpp nhàt 16



CÒNG TY CO PHÀN DÀU TU’ CHÀU À -  THÀI BÌNH DUONG
Dia chi: Tàng 3 tòa nhà MACHINCO, So 444 Hoàng Hoa Thàm, quan Tày Hó, thànli phò Hà Nói 
BÀO CÀO TÀICHINH H0P NHÀT 
QUY 1 NÀM 2018
Bàn thuyét minh Bào cào tài chinh bop nhàt (tièp theo)

Tàp doàn chi dàu tu vào còng ty lién kèt là Còng ty Cò phàn Dàu tu Tài chinh Quóc té và Phàt trièn 
doanli nghièp IDJ có tra só chinh tai tàngló, Tòa nhà Charmvit Tower, 117 Tràn Duy Hung, Càu 
Giày, Hà Nói. Hoat dòng kinh doanh chinh cùa còng ty lién kèt này là kinh doanh bàt dòng sàn. Tai 
ngày kèt thùc nàm tài chinh, ty lè phàn sò hùu và ty lè quyén biéu quyét cùa Còng ty tai còng ty 
lién kèt này là 20,01% (sò dàu nàm là 20,01%).

IL NÀM TÀI CHINH, DON VI TIÈN TÉ SU' DUNG TRONG KÉ TOÀN

1. Nàm tài chinh
Nàm tài chinh cùa Tàp doàn bàt dàu tù ngày 01 thàng 01 và kèt thùc vào ngày 31 thàng 12 hàng 
nàm.

2. Don vj tièn tè sù dung trong kè toàn
Don vi tièn tè sù dung trong kè toàn là Dòng Viét Nani (VND) do phàn lón càc nghièp vu duqc 
thuc hièn bang don vi tièn tè VND.

III. CHUÀN MUC VÀ CHÉ DÒ KÉ TOÀN ÀP DUNG 

Che dó ké toàn àp dung

Ngày 22 thàng 12 nàm 2014, Bò Tài chinh dà ban hành Thòng tu sò 200/2014/TT-BTC huóng dàn 
Chè dò kè toàn doanh nghièp thay thè Quyét dinh sò 15/2006/QD-BTC ngày 20 thàng 3 nàm 2006 
cùa Bò truóng Bò Tài chinh và Thòng tu sò 244/209/TT-BTC ngày 31 thàng 12 nàm 2009 cùa Bò 
Tài chinh cùng nliu Thòng tu sò 202/2014/TT-BTC thay thè cho phàn XIII - Thòng tu sò 
161/2007/TT-BTC ngày 31 thàng 12 nàm 2007 cùa Bò Tài chinh huóng dàn lap và trình bày Bào 
cào tài chinh hop nhàt theo Chuàn mire kè toàn Vièt Nam sò 25 “Bào cào tài chinh hgp nhàt và kè 
toàn càc khoàn dàu tu vào còng ty con”. Càc Thòng tu này có hièu lue àp dung cho nàm tài chinh 
bàt dàu vào hoàc sau ngày 01 thàng 01 nàm 2015. Tàp doàn àp dung càc chuàn mire kè toàn, càc 
thòng tu này và càc thòng tu khàc huóng dàn thuc hièn chuàn muc kè toàn cùa Bò Tài chinh trong 
vièc lap và trình bày Bào cào tài chinh hop nhàt.

IV. CÀC CHINH SÀCH KÉ TOÀN ÀP DUNG

1. Co- sò’ lap Bào cào tài chinh hop nhàt
Bào cào tài chinh hop nhàt duge lap trèn co sò ké toàn dòn tich (trù càc thòng tin lién quan dèn càc 

luòng tièn).

2. Co’ su hgp nhàt
Bào cào tài chinh hop nhàt bao gòm Bào cào tài chinh cùa Còng ty me và Bào cào tài chinh cùa càc 
còng ty con. Còng ty con là don vi chiù su kièm soàt cùa Còng ty me. Su kièm soàt tòn tai khi 
Còng ty me có khà nàng trac tièp hay giàn tièp chi phòi càc chinh sàch tài chinh và hoat dòng cùa 
còng ty con dé thu duge càc lgi ich kinh té tù càc hoat dòng này. Khi xàc dinh quyén kiém soàt có
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CÒNG TY CO PHÀN BAU TU' CHÀU À -  THÀI BÌNH Dl/ONG
Dia chi: Tang 3 tòa nhà MACHINCO, So 444 Hoàng Hoa Thàm, quàn Tày Hó, thành phò Hà Nói 
BÀO CÀO TÀI CHINH H0P NHÀT 
QUY 1 NÀM 2018
Bàn thuyét minh Bào cào tài chinh hqp nhàt (tièp theo)_____________________________________

tinh dén quyèn bièu quyèt tièm nàng phàt sinh tù càc quyèn chon mua hoàc càc còng cu no và còng 

cu vón có thè chuyén doi thành cò phièu phò thòng tai ngày kèt thùc nàm tài chinh.

Kèt qua hoat dóng kinh doanh cua càc còng ty con duoc mua lai hoàc bàn di trong nàm duoc trình 
bày trong Bào cào kèt quà hoat dòng kinh doanh hqp nhàt tù ngày mua hoàc cho dòn ngày bàn 

khoàn dàu tu ò còng ty con dò.

Bào cào tài chinh cùa còng ty me và càc còng ty con sù dung dè hop nhàt duoc làp cho cùng mòt 
ky kè toàn và àp dung càc chinh sàch ké toàn thòng nhàt cho càc giao dich và su kièn cùng loai 
trong nhùng hoàn cành tuong tir. Trong truòng hop chinh sàch kè toàn cùa còng ty con khàc vói 
chinh sàch kè toàn àp dung thòng nhàt trong Tàp doàn thì Bào cào tài chinh cùa còng ty con sè có 
nhùng dièu chinh thich hop truóc khi sù dung cho vièc làp Bào cào tài chinh hqp nhàt.

Só du càc tài khoàn trèn Bàng càn dòi kè toàn giùa càc còng ty trong cùng Tàp doàn, càc giao dich 
nói bq, càc khoàn lai noi bò chua thuc hièn phàt sinh tù càc giao dich này phài duoc loai trù hoàn 
toàn. Càc khoàn lò chua thuc hièn phàt sinh tù càc giao dich nói bò cùng duoc loai bò trù khi chi 

phi tao nèn khoàn lò dó kliòng thè thu hói duoc

Lai ich cùa cò dóng khòng kièm soàt thè hièn phàn lai hoàc lò trong kèt quà kinh doanh và tài sàn 
thuàn cùa còng ty con khòng duoc nàm giù bòi Tàp doàn và dirqc trình bày ó khoàn muc rièng trèn 
Bào cào két quà hoat dòng kinh doanh hqp nhàt và trèn Bàng càn dòi kè toàn hqp nhàt (thuòc phàn 
vòn chù só hùu). Lqi ich cùa co dòng khòng kièm soàt bao gòm già tri càc lqi ich cùa cò dòng 
khòng kièm soàt tai ngày hqp nhàt kinh doanh ban dàu và phàn lqi ich cùa cò dòng khòng kièm 
soàt trong bièn dòng cùa vòn chù só hùu kè tù ngày hqp nhàt kinh doanh. Càc khoàn lò phàt sinh 
tai còng ty con duoc phàn bò tuong ùng vói phàn só hùu cùa cò dòng khòng kièm soàt, kè cà 
truòng hqp sò lò dó lón hon phàn só hùu cùa có dòng khòng kièm soàt trong tài sàn thuàn cùa còng 
ty con.

3. Càc giao djch bàng ngoai tè
Càc giao dich phàt sinh bàng ngoai té duoc chuyén dòi theo ty già tai ngày phàt sinh giao dich. Só 
du càc khoàn muc tièn tè có gòc ngoai tè tai ngày kèt thùc nàm tài chinh duoc quy dòi theo ty già 
tai ngày này.

Chènh lèch ty già phàt sinh trong nàm tù càc giao dich bàng ngoai tè duoc ghi nhàn vào doanh thu 
hoat dòng tài chinh hoàc chi phi tài chinh. Chènh lèch ty già do dành già lai càc khoàn muc tièn tè 
có gòc ngoai tè tai ngày két thùc nam tài chinh sau khi bù trù chènh lèch tàng và chènh lèch giàm 
duoc ghi nhàn vào doanh thu hoat dóng tài chinh hoàc chi phi tài chinh.

Ty già sù dung dè quy dòi càc giao dich phàt sinh bàng ngoai tè là ty già giao dich thuc té tai thói 

dièm phàt sinh giao djch. Ty già giao dich thuc tè dòi vói càc giao dich bàng ngoai té duoc xàc 

dinh nhu sau: •

• Dòi vói no phài thu: ty già mua ngoai té cùa ngàn hàng thuong mai noi Còng ty chi dinh khàch 
hàng thành toàn tai thói dièm giao dich phàt sinh.

• Dòi vói no phài trà: ty già bàn ngoai tè cùa ngàn hàng thuong mai noi Còng ty dir kièn giao 
dich tai thói dièm giao dich phàt sinh.
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Dia chi: Tàng 3 tòa nhà MACHINCO, Sò 444 Hoàng Hoa Thàm, quàn Tày Hò, thành phò Hà Noi 
BÀO CÀO TÀI CHINH H0P NHÀT 
QUY 1 NÀM 2018
Bàn thuyét minh Bào cào tài chinh hop nhàt (tiép theo)

CÒNG TY CO PHÀN BAU TU' CHAU À -  THÀI BÌNH DU'O'NG

• Dòi vói càc giao dich mua sàm tài sàn hoàc càc khoàn chi phi duqc thanh toàn ngay bang ngoai 
tè (khòng qua càc tài khoàn phài trà): ty già mua ngoai tè cùa ngàn hàng thuang mai noi Còng 
ty thuc hièn thanh toàn.

Ty già sù dung dè dành già lai sò du càc khoàn muc tièn tè có gòc ngoai tè tai ngày két thuc nàm 
tài chinh duqc xàc dinh theo nguyèn tàc sau:

• Dòi vói càc khoàn ngoai tè giri ngàn hàng: ty già mua ngoai tè cùa ngàn hàng noi Còng ty mó 
tài khoàn ngoai tè.

• Dòi vói càc khoàn muc tièn tè có gòc ngoai tè duqc phàn loai là nq phài trà: ty già bàn ngoai tè 
cùa Ngàn hàng Dàu tu và Phàt trièn Vièt Nam (Ngàn hàng Còng ty thuóng xuyèn có giao 
dich).

4. Tièn và càc khoàn tiroTig dmmg tièn
Tièn bao gòm tièn màt và tièn giri ngàn hàng khòng ky han. Càc khoàn tuong duong tièn là càc 
khoàn dàu tu ngàn han có thói han thu hói khòng quà 3 thàng kè tù ngày dàu tu, có khà nàng 
chuyén dòi dè dàng thành mòt luqng tièn xàc dinh và khòng có rùi ro trong vièc chuyén dòi thành 
tièn tai thói dièm bào cào.

5. Càc khoàn dàu tu’ tài chinh
Chùng khoàn kinh doanh

Khoàn dàu tu duqc phàn loai là chùng khoàn kinh doanh khi nàm giù vi muc dich mua bàn dè 
kièm Ieri.

Chùng khoàn kinh doanh duqc ghi sò ké toàn theo già gòc. Già gòc cùa chùng khoàn kinh doanh 
duqc xàc dinh theo già tri hqp ly cùa càc khoàn thanh toàn tai thói dièm giao dich phàt sinh còng 
càc chi phi lièn quan dèn giao dich mua chùng khoàn kinh doanh.

Thói dièm ghi nhàn càc khoàn chùng khoàn kinh doanh là thói dièm Tàp doàn có quyèn sò hùu, cu 
thè nhu sau:

• Dòi vói chùng khoàn nièm yèt: duqc ghi nhàn tai thói dièm khóp lènh (T+0).
• Dòi vói chùng khoàn chua nièm yèt: duqc ghi nhàn tai thói dièm chinh thuc có quyèn só hùu 

theo quy dinh cùa phàp luàt.

Tièn lai, cò tùc và lai nhuan* cùa càc ky truóc kivi chùng khoàn kinh doanh duqc mua duqc hach 
toàn giàm già tri cùa chinh chùng khoàn kinh doanh dó. Tièn lai, cò tùc và lai nhuàn cùa càc ky 

sau khi chùng khoàn kinh doanh duqc mua duqc ghi nhàn doanh thu.

Du phòng giàm già chùng khoàn kinh doanh duqc làp cho tùng loai chùng khoàn duqc mua bàn 
trèn thi truóng và có già tri hqp ly thàp han già gòc. Già tri hqp ly cùa chùng khoàn kinh doanh 
nièm yèt trèn thi truóng chung khoàn hoàc duqc giao dich trèn sàn UPCOM là già dóng cùa tai ngày 
kèt thuc nàm  tài chinh. Truóng hop tai ngày két thuc nàm tài chinh thi truóng chùng khoàn hay sàn
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CÒNG TY CO PHÀN OÀU TU' CHAU À -  THÀI BÌNH DlTONG
Dia chi: Tàng 3 tòa nhà MACHINCO, So 444 Hoàng Hoa Thàm, quàn Tày Ho, thành phò Hà Noi 
BÀO CÀO TÀI CHINH H0P NHÀT 
QUY 1 NÀM 2018
Bàn thuyét minh Bào cào tài chi'nh hop nhàt (tièp theo)

UPCOM khòng giao dich thì già tri hop ly cùa chùng khoàn là già dóng cùa phièn giao dich triróc 
lièn kè vói ngày kèt thùc nanftài chinh.

Tàng, giàm sò dir phòng giàm già chùng khoàn kinh doanh càn phài trich làp tai ngày két thùc nàm 
tài chinh dirgc ghi nhàn vào chi phi tài chinh.

Càc khoàn dàu tir nàm giù dèn ngày dào han

Khoàn dàu tu dugc phàn loai là nàm giù dèn ngày dào han khi Tàp doàn có y dinh và khà nàng giù 
dèn ngày dào han. Càc khoàn dàu tu nàm giù dèn ngày dào han bao gòm: càc khoàn tièn giri ngàn 
hàng có ky han.

Càc khoàn dàu tu nàm giù dèn ngày dào han dugc ghi nhàn ban dàu theo già gòc bao gòm già mua 
và càc chi phi lièn quan dèn giao dich mua càc khoàn dàu tu. Sau ghi nhàn ban dàu, càc khoàn dàu 
tu này dugc ghi nhàn theo già tri có thè thu hòi. Thu nhàp lai tù càc khoàn dàu tu nàm giù dèn 
ngày dào han sau ngày mua dugc ghi nhàn trèn Bào cào kèt quà hoat dòng kinh doanh trèn co só 
du thu. Lai dugc huóng truóc khi Tàp doàn nàm giù dugc ghi giàm trù vào già gòc tai thói dièm 
mua.

Khi có càc bàng chùng chàc chàn cho thày mòt phàn hoàc toàn bò khoàn dàu tu có thè khòng thu 
hòi dugc và sò tòn thàt dugc xàc dinh mòt càch dàng tin cày thì tòn thàt dugc ghi nhàn vào chi phi 
tài chinh trong nàm và giàm trù truc tièp già tri dàu tu.

Càc khoàn cho vay

Càc khoàn cho vay dugc xàc dinh theo già gòc trù càc khoàn du phòng phài thu khó dòi. Du phòng 
phài thu khó dòi cùa càc khoàn cho vay dugc làp càn cu vào du kièn mùc tòn thàt có thè xày ra.

Càc khoàn dàu tir vào còng ty lièn doanh, lièn kèt

Cóng ty lièn doanh, lièn kèt

Còng ty lièn doanh, lièn kèt là doanh nghièp mà Tàp doàn có ành huóng dàng kè nhung khòng có 
quyèn kièm soàt dòi vói càc chinh sàch tài chinh và hoat dòng. Ành huóng dàng kè thè hièn ó 
quyèn tham già vào vièc dua ra càc quyèt dinh vè chinh sàch tài chinh và hoat dòng cùa doanh 
nghièp nhàn dàu tu nhung khòng kièm soàt càc chinh sàch này.

Càc khoàn dàu tu vào càc còng ty lièn doanh, lièn kèt dugc ghi nhàn theo phuong phàp vón chù só 
hùu. Theo dó, khoàn dàu tu vào cóng ty lièn doanh, lièn kèt dugc thè hièn trèn Bào cào tài chinh 
hgp nhàt theo chi phi dàu tu ban dàu và dièu chinh cho càc thay dòi trong phàn lgi ich trèn tài sàn 
thuàn cùa còng ty lièn doanh, lièn kèt sau ngày dàu tu. Nèu lgi ich cùa Tàp doàn trong khoàn lò cùa 

còng ty lièn doanh, lièn kèt lón hcm hoac bàng già tri ghi sò cùa khoàn dàu tu thì già tri khoàn dàu 

tu dugc trình bày trèn Bào cào tài chinh hgp nhàt là bang khòng trù khi Tàp doàn có càc nghìa vu 
thirc hièn thanh toàn thay cho cóng ty lièn doanh, lièn kèt.

Bào cào tài chinh cùa còng ty lièn doanh, lièn kèt dugc làp cùng ky kè toàn vói Bào cào tài chinh 
hop nhàt cùa Tàp doàn. Khi chinh sàch kè toàn cùa còng ty lièn doanh, lièn kèt khàc vói chinh sàch 
kè toàn àp dung thòng nhàt trong Tàp doàn thì Bào cào tài chinh cùa cóng ty lièn doanh, lièn kèt sè 

có nhùng dièu chinh thich hgp truóc khi sù dung cho vièc làp Bào cào tài chinh hgp nhàt.
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Bàn thuyét minh Bào cào tài chinh hop nhàt (tiép theo)

CÒNG TY CO PHÀN DÀU TU' CHÀU À -  THÀI BÌNH Dl/ONG

Càc khoàn lai, lo chua thuc hièn phàt sinh tù càc giao dich vói càc còng ty lièti doanh, lièn két 
dugc loai trìr tuang ùng vói phàn thuóc vè Tàp doàn khi làp Bào cào tài chinh hop nhàt.

Càc khoàn dàu tu  vào còng cu vóti ciia dffn vi khàc

Bau tu vào còng cu vòn cùa don vi khàc bao gòm càc khoàn dàu tu còng cu vòn nhung Tàp doàn 
khòng có quyèn kièm soàt, dòng kièm soàt hoàc có ành huóng dàng kè dòi vói bèn dugc dàu tu.

Càc khoàn dàu tu vào còng cu vòn cùa don vi khàc dugc ghi nhàn ban dàu theo già gòc, bao gòm 

già mua hoàc khoàn góp vòn còng càc chi phi trac tiép lièn quan dén hoat dòng dàu tu. Co tue và 
lgi nhuàn cùa càc ky truóc khi khoàn dàu tu dugc mua dugc hach toàn giàm già tri cùa chinh 

khoàn dàu tu dò. Có tue và lgi nhuàn cùa càc ky sau khi khoàn dàu tu dugc mua dugc ghi nhàn 
doanh thu.

Du phòng tòn thàt cho càc khoàn dàu tu vào còng cu vòn cùa don vi khàc dugc trich làp nhu sau:

• Bòi vói khoàn dàu tu vào cò phièu nièm yèt hoàc già tri hgp ly khoàn dàu tu dugc xàc dinh tin 
cày, vige làp du phòng dua trén già tri thi truóng cùa có phièu.

• Bòi vói khoàn dàu tu khòng xàc dinh dugc già tri hgp ly tai thói dièm bào cào, vige làp du
phòng dugc thuc hièn càn cù vào khoàn lò cùa bèn dugc dàu tu vói mùc trich làp bàng chènh
lèch giùa vòn góp thuc tè cùa càc bèn tai don vi khàc và vòn chù só hùu thuc có nhàn vói ty lè 
góp vòn cùa Tàp doàn so vói tóng só vòn góp thuc tè cùa càc bèn tai don vi khàc.

Tàng, giàm sò du phòng tòn thàt dàu tu vào còng cu vòn cùa don vi khàc càn phài trich làp tai ngày 
kèt thùc nàm tài chinh dugc ghi nhàn vào chi phi tài chinh.

6. Càc khoàn phài thu
Càc khoàn ng phài thu dugc trình bày theo già tri ghi sò trù di càc khoàn du phòng phài thu khó 
dòi.

Vige phàn loai càc khoàn phài thu là phài thu kliàch hàng và phài thu khàc dugc thuc hièn theo 
nguyèn tàc sau:

• Phài thu cùa khàch hàng phàn ành càc khoàn phài thu mang tinh chàt thuang mai phàt sinh tù 
giao dich có tinh chàt mua -  bàn giùa Tàp doàn và nguòi mua là don vi dèe làp vói Tàp doàn, 
bao gòm cà càc khoàn phài thu vè tién bàn hàng xuàt khàu ùy thàc cho don vi khàc.

• Phài thu khàc phàn ành càc khoàn phài thu khòng có tinh thuong mai, khòng lièn quan dèn 
giao dich mua -  bàn.

Bu phòng phài thu khó dòi dugc làp cho tùng khoàn ng phài thu khó dòi càn cù vào tuoi ng quà 
han cùa càc khoàn ng hoàc du kièn mùc tòn thàt có thè xày ra, cu thè nhu sau:

• Bòi vói ng phài thu quà han thanh toàn:
30% già tri dòi vói khoàn ng phài thu quà han tù trèn 6 thàng dén duói 1 nàm.
50% già tri dòi vói khoàn ng phài thu quà han tù 1 nàm dèn duói 2 nàm.
70% già tri dòi vói khoàn ng phài thu quà han tù 2 nàm dèn duói 3 nàm.
100% già tri dòi vói khoàn ng  phài thu quà han tù  3 nàm trò lén.
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Bàn thuyét minh Bào cào tài chfnh hop nhàt (tiép theo)

CÒNG TY CO PHÀN BAU TU' CHÀU À -  THÀI BÌNH DUONG

Bòi vói no phài thu dura qua han thanh toàn nhung khó có khà nàng thu hòi: càn cù vào du 
kièn mùc tòn thàt dè làp dir phòng.

Tàng, giàm sò du du phòng no phài thu khó dòi càn phài trich làp tai ngày kèt thuc nàm tài chinh 
duoc ghi nhàn vào chi phi quàn ly doanh nghièp.

7. Hàng tòn kho
Hàng tón kho duoc ghi nhàn theo già thàp han giùa già gòc và già tri thuàn có thè thuc hièn duoc. 

Già gòc hàng tón kho duoc xàc dinh nhu sau:

• Nguyèn vàt lièu, hàng hóa: bao gòm chi phi mua và càc chi phi lièn quan trac tiép khàc phàt 
sinh dè có duoc hàng tòn kho ó dia dièm và trang thài hièn tai.

• Chi phi sàn xuàt kinh doanh dò dang: bao gòm chi phi nguyèn vàt lièu chinh, chi phi nhàn còng 
và càc chi phi có lièn quan trac tiép khàc.

Già gòc cùa hàng tón kho duoc tinh theo phuong phàp già dich danh và duoc hach toàn theo 
phuong phàp kè khai thuóng xuyèn.

Già tri thuàn có thè thuc hièn duoc là già bàn uóc tinh cùa hàng tón kho trong ky sàn xuàt, kinh 
doanh bình thuóng trù chi phi uóc tinh dè hoàn thành và chi phi uóc tinh càn thièt cho vièc tièu thu 
chùng.

Du phòng giàm già hàng tòn kho duoc làp cho tùng màt hàng tón kho có già gòc lón han già trj 
thuàn có thè thuc hièn duoc. Tàng, giàm sò du du phòng giàm già hàng tón kho càn phài trich làp 
tai ngày kèt thuc nàm tài chinh duoc ghi nhàn vào già vón hàng bàn.

8. Chi phi tra truóc
Chi phi trà truóc bao gòm càc chi phi thuc tè dà phàt sinh nhung có lièn quan dèn kèt quà hoat 
dòng sàn xuàt kinh doanh cùa nhièu nàm tài chinh. Chi phi trà truóc cùa Còng ty là càc còng cu, 
dung cu dà dua vào sù dung duoc phàn bò vào chi phi theo phuong phàp duóng thàng vói thòi gian 
phàn bò khòng quà 02 nàm.

9. Tài sàn có dinh hùu hình
Tài sàn cò dinh hùu hình duoc thè hièn theo nguyèn già trù hao mòn lùy kè. Nguyèn già tài sàn cò 
dinh hùu hình bao gòm toàn bò càc chi phi mà Tàp doàn phài bò ra dè có duoc tài sàn cò dinh tinh 
dèn thòi dièm dua tài sàn dó vào trang thài sàn sàng sù dung. Càc chi phi phàt sinh sau ghi nhàn 
ban dàu chi duoc ghi tàng nguyèn già tài sàn cò dinh nèu càc chi phi này chàc chàn làm tàng lai ich 
kinh té trong tuang lai do sù dung tài sàn dó. Càc chi phi phàt sinh khòng thòa màn diéu kièn trén 
duoc ghi nhàn là chi phi sàn xuàt, kinh doanh trong ky.
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Khi tài sàn co dinh hùu hình dugc bàn hay thanh ly, nguyèn già và già tri hao mòn lùy ké dirgc xóa 
sò và lai, 15 phàt sinh do thanh ly dugc ghi nhàn vào thu nhàp hay chi phi trong nàm.

Tài sàn co dinh hùu hình dugc khàu hao theo plnrong phàp duòng thàng dira trèn thòi gian hùu 
dung uóc tinh. Sò nàm khàu hao cùa càc loai tài sàn cò dinh hùu hình nhu sau:

Loai tài sàn cò dinh Sò nàm

Phuoug tièn vàn tài, trayèn dàn 10

10. Tài sàn co djnh vò hình
Tài sàn cò dinh vò hình dugc thè hièn theo nguyèn già trù hao mòn lùy kè.

Nguyèn già tài sàn cò dinh vò hình bao gòm toàn bò càc chi phi mà Tàp doàn phài bò ra dè có 
dugc tài sàn cò dinh tinh dèn thòi dièm dua tài sàn dò vào trang thài sàn sàng sù dung. Chi phi lièn 
quan dèn tài sàn cò dinh vò hình phàt sinh sau khi ghi nhàn ban dàu dugc ghi nhàn là chi phi sàn 
xuàt, kinh doanh trong ky trù khi càc chi phi này gàn lièn vói mòt tài sàn có djnh vò hình cu thè và 
làm tàng lgi ich kinh tè tù càc tài sàn này.

Khi tài sàn cò dinh vò hình dugc bàn hay thanh ly, nguyèn già và già tri hao mòn lùy kè dugc xóa 
sò và lai, lò phàt sinh do thanh ly dugc ghi nhàn vào thu nhàp hay chi phi trong nàm.

Tài sàn cò dinh vò hình cùa Tàp doàn là chuong trình phàn mèm. Chi phi lièn quan dèn càc chuoug 
trình phàn mèm mày tinh khòng phài là mòt bò phàn gàn kèt vói phàn cùng có lièn quan dugc vòn 
hoà. Nguyèn già cùa phàn mèm mày tinh là toàn bò càc chi phi mà Tàp doàn dà chi ra tinh dèn thòi 
dièm dua phàn mèm vào sù dung. Phàn mèm mày tinh dugc khàu hao theo phuoug phàp duòng 
thàng trong 03 nàm.

11. Chi phi xày dung cu bàn dò-dang
Chi phi xày dung co bàn dó dang phàn ành càc chi phi lièn quan trac tièp (bao gòm cà chi phi lai 
vay có lièn quan phù hgp vói chinh sàch kè toàn cùa Tàp doàn) dèn càc tài sàn dang trong quà trình 
xày dung, mày móc thièt bi dang làp dàt dè phuc vu cho muc dich sàn xuàt, cho thuè và quàn ly 
cùng nhu chi phi lièn quan dèn vièc sùa chùa tài sàn cò djnh dang thuc hièn. Càc tài sàn này dugc 
ghi nhàn theo già gòc và khòng dugc tinh khàu hao.

12. Hop nhàt kinh doanh và lgi thè thuong mai
Vièc hgp nhàt kinh doanh dugc kè toàn theo phuoug phàp mua. Già phi hgp nhàt kinh doanh bao 
gòm: già tri hgp ly tai ngày die® ra trao dòi cùa càc tài sàn dem trao dòi, càc khoàn ng phài trà dà 
phàt sinh hoàc dà thùa nhàn và càc cóng cu vòn do Tàp doàn phàt hành dè dòi lày quyèn kièm soàt 
bèn bi mua và càc chi phi lièn quan trac tièp dèn vièc hgp nhàt kinh doanh. Tài sàn dà mua, ng phài 
trà có thè xàc dinh dugc và nhùng khoàn ng tièm tàng phài gành chiù trong hgp nhàt kinh doanh 
dugc ghi nhàn theo già tri hgp ly tai ngày nàm giù quyèn kièm soàt.

Dòi vói giao dich hgp nhàt kinh doanh qua nhièu giai doan, già phi hgp nhàt kinh doanh dugc tinh 
là tòng cùa già phi khoàn dàu tu tai ngày dat dugc quyèn kièm soàt còng ty con còng vói già phi 
khoàn dàu tu  cùa nhùng làn trao dòi truce dà dugc dành già lai theo già tri hgp ly tai ngày dat dugc 

quyèn kièm soàt còng ty con. Chènh lèch giùa già dành già lai và già gòc khoàn dàu tu dugc ghi
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nhàn vào kèt qua hoat dòng kinh doanh nèu traóc ngày dat duqc quyèn kièm soàt Tàp doàn khòng 

có ành huòng dàng kè vói còng ty con và khoàn dàu tu duqc trình bay theo phuong phàp già gòc. 
Nèu truóc ngày dat duqc quyèn kièm soàt, Tàp doàn có ành huóng dàng ké và khoàn dàu tu duqc 
trình bày theo phuong phàp vón chù so hùu thì phàn chènh lèch giùa già dành già lai và già tri 
khoàn dàu tu theo phuong phàp vòn chù so hùu duqc ghi nhàn vào kèt quà hoat dòng kinh doanh 
và phàn chènh lèch giùa già tri khoàn dàu tu theo phuong phàp vòn chù só hùu và già gòc khoàn 
dàu tu duqc ghi nhàn truc tièp vào khoàn muc “Lqi nhuàn sau thuè chua phàn phòi” trèn Bàng càn 
dòi kè toàn hop nhàt.

Phàn chènh lèch cao hcm cùa già phi hop nhàt kinh doanh so vói phàn sò hùu cùa Tàp doàn trong 
già tri hop ly thuàn cùa tài sàn, no phài trà có thè xàc dinh duqc và càc khoàn no tièm tàng dà ghi 
nhàn tai ngày dat duqc quyèn kièm soàt còng ty con duqc ghi nhàn là lqi thè thuong mai. Nèu phàn 
sò hùu cùa Tàp doàn trong già tri hop ly thuàn cùa tài sàn, no phài trà có thè xàc dinh duqc và no 
tièm tàng duqc ghi nhàn tai ngày dat duqc quyèn kièm soàt còng ty con vuqt quà già phi hop nhàt 
kinh doanh thì phàn chènh lèch duqc ghi nhàn vào kèt quà hoat dòng kinh doanh.

Lqi ich cùa cò dòng khòng kièm soàt tai ngày hop nhàt kinh doanh ban dàu duqc xàc dinh trèn co 
só ty lè cùa càc cò dòng khòng kièm soàt trong già tri hop ly cùa tài sàn, no phài trà và no tièm 
tàng duqc ghi nhàn.

13. Càc khoàn no’ phài trà và chi phi phài trà
Càc khoàn no phài trà và chi phi phài trà duqc ghi nhàn cho sò tién phài trà trong tuong lai lién 
quan dèn hàng hóa và dich vu dà nhàn duqc. Chi phi phài trà duqc ghi nhàn dua trèn càc iróc tinh 
hop ly vè só tièn phài trà.

Vièc phàn loai càc khoàn phài trà là phài trà nguòi bàn, chi phi phài trà và phài trà khàc duqc thuc 
hièn theo nguyèn tàc sau:

• Phài trà nguòi bàn phàn ành càc khoàn phài trà mang tinh chàt thuong mai phàt sinh tù giao 
djch mua hàng hóa, dich vu, tài sàn và nguòi bàn là don vi dóc lap vói Tàp doàn, bao gòm cà 
càc khoàn phài trà khi nhàp khàu thòng qua nguòi nhàn ùy thàc.

• Chi phi phài trà phàn ành càc khoàn phài trà cho hàng hóa, dich vu dà nhàn duqc tù nguòi bàn 
hoàc dà cung càp cho nguòi mua nhung chua chi trà do chua có hóa don hoàc chua dù hò so, 
tài lièu kè toàn và càc khoàn phài trà cho nguòi lao dòng vè tièn luong nghi phép, càc khoàn 
chi phi sàn xuàt, kinh doanh phài trich truóc.

• Phài trà khàc phàn ành càc khoàn phài trà khòng có tinh thuong mai, khòng lièn quan dèn giao 
dich mua, bàn, cung càp hàng hóa dich vu.

14. Von chù sò’ hùu
Vón góp cùa chù so" hùu

Vòn góp cùa chù sò hùu duqc ghi nhàn theo sò vòn thuc tè dà góp cùa càc có dòng cùa Còng ty. 

Thang dir vòn cò phàn

Thang du vón cò phàn duqc ghi nhàn theo sò chènh lèch giùa già phàt hành và mènh già cò phiéu 
khi phàt hành làn dàu hoàc phàt hành bò sung, chènh lèch giùa già tài phàt hành và già tri sò sàch 
cùa cò phièu quy và càu phàn vón cùa trai phiéu chuyèn dòi khi dào han. Chi phi truc tièp lièn quan
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dòn vièc phàt hành bó sung cò phièu và tài phàt hành có phièu quy duqc ghi giàm thàng du vón co 
phàn.

Cò phièu quy

Khi mua lai cò phièu do Còng ty phàt hành, khoàn tièn trà bao gòm cà càc chi phi lièn quan dèn 
giao dich duqc ghi nhàn là có phièu quy và duqc phàn ành là mót khoàn giàm trù trong vón chù só 
hùu. Khi tài phàt hành, chènh lèch giùa già tài phàt hành và già só sàch cua cò phièu quy duqc ghi 
vào khoàn muc “Thàng du vón cò phàn”.

15. Phàn phói loi nhuàn
Lqi nhuàn sau thuè thu nhàp doanh nghièp duqc phàn phói cho càc có dóng sau khi dà trich làp càc 

quy theo Bièu lè cùa Còng ty cùng nhu càc quy dinh cua phàp luàt và dà duqc Bai hói dóng có 
dóng phè duyèt.

Vièc phàn phói lqi nhuàn cho càc có dóng duqc càn nhàc dèn càc khoàn muc phi tièn tè nàm trong 
lqi nhuàn sau thuè chua phàn phói có thè ành huóng dèn luóng tièn và khà nàng chi trà có tue nhu 
lài do dành già lai tài sàn mang di góp vón, lài do dành già lai càc khoàn muc tièn tè, càc còng cu 
tài chinh và càc khoàn muc phi tièn tè khàc.

Có tue duqc ghi nhàn là nq phài trà khi duqc Bai hói dóng có dóng.

16. Ghi nhàn doanh thu và thu nhàp 
Doanh thu bàn hàng hoà

Boanh thu bàn hàng hóa duqc ghi nhàn khi dóng thói thòa màn càc dièu kièn sau:

Tàp doàn dà dà chuyèn giao phàn lón rùi ro và lqi ich gàn lièn vói quyèn só hùu hàng hóa cho 
nguói mua.
Tàp doàn dà khòng con nàm giù quyèn quàn ly hàng hóa nhu nguói só hùu hàng hóa hoàc 
quyèn kièm soàt hàng hóa.
Boanh thu duqc xàc dinh tuemg dòi chàc chàn. Khi hqp dóng quy dinh nguói mua duqc quyèn 
trà lai hàng hóa, sàn phàm dà mua theo nhùng dièu kièn cu thè, doanh thu chi duqc ghi nhàn 
khi nhùng dièu kièn cu thè dó khóng con tòn tai và nguói mua khóng duqc quyèn trà lai hàng 
hóa (trù truóng hqp kliàch hàng có quyèn trà lai hàng hóa duói hình thùc dòi lai dè lày hàng 
hóa, dich vu khàc).
Tàp doàn dà dà hoàc sé thu duqc lqi ich kinh tè tù giao dich bàn hàng.
Xàc dinh duqc chi phi lièn quan dèn giao dich bàn hàng.

Doanh thu cho thuè tài sàn hoqt dóng

Boanh thu cho thuè tài sàn hoat dóng duqc ghi nhàn theo phuemg phàp duòng thàng trong suót thói 
gian cho thuè. Tièn cho thuè nhàn truóc cùa nhièu ky duqc phàn bó vào doanh thu phù hqp vói thói 

gian cho thuè.

Tièn lài
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Tièn lai dugc ghi nhàn trèn ca sò thài gian và lai suàt thuc tè tùng ky.

Có tire và Uri nhuàn dugc chia

Có tue và lai nhuàn dugc chia dugc ghi nhàn klii Tàp doàn dà dugc quyèn nhàn co tue hoàc lgi 
nhuàn tù vige góp vòn.

17. Chi phi di vay
Chi phi di vay bao gòm lai tièn vay và càc chi phi khàc phàt sinh lièn quan truc tièp dèn càc khoàn 
vay.

Chi phi di vay dugc ghi nhàn vào chi phi khi phàt sinh.

18. Càc khoàn chi phi
Chi phi là nhùng khoàn làm giàm lgi ich kinh tè dugc ghi nhàn tai thòi dièm giao dich phàt sinh 

hoac khi có khà nàng tuong dòi chàc chàn sè phàt sinh trong tuong lai khòng phàn bièt dà chi tièn 

hay chua.

Càc khoàn chi phi và khoàn doanh thu do nó tao ra phài dugc ghi nhàn dòng thòi theo nguyèn tàc 
phù hgp. Trong truòng hgp nguyèn tàc phù hop xung dot vói nguyèn tàc thàn trgng, chi phi dugc 
ghi nhàn càn cu vào bàn chàt và quy dinh cùa càc chuàn muc kè toàn dè dàm bào phàn ành giao 
dich mòt càch trung thuc, hgp ly.

19. Thuè thu nhàp doanh nghigp
Chi phi thuè thu nhàp doanh nghièp là thuè thu nhàp hièn hành, là khoàn thuè dugc tinh dua trèn 
thu nhàp tinh thué. Thu nhàp tinh thuè chènh lèch so vói lgi nhuàn kè toàn là do diéu chinh càc 
khoàn chènh lèch tam thòi giùa thuè và kè toàn, càc chi phi khòng dugc trù cung nhu diéu chinh 
càc khoàn thu nhàp khòng phài chiù thuè và càc khoàn lò dugc chuyèn.

20. Ben lièn quan
Càc bèn dugc coi là lièn quan néu mòt bèn có khà nàng kièm soàt hoac có ành huóng dàng kè dòi 
vói bèn kia trong vige ra quyèt dinh càc chinh sàch tài chinh và hoat dòng. Càc bèn cflng dugc xem 
là bèn lièn quan nèu cùng chiù su kièm soàt chung hay chiù ành huóng dàng kè chung.

Trong vige xem xét mòi quan hè cùa càc bèn lièn quan, bàn chàt cùa mòi quan hè dugc chù trgng 
nhièu han hình thuc phàp ly.

21. Bào cào theo bò phan
Bò phàn theo lình vuc kinh doanh là mòt phàn có thè xàc dinh rièng bièt tham già vào quà trình sàn 
xuàt hoac cung càp sàn phàm, dich vu và có rùi ro và lgi ich kinh tè khàc vói càc bò phàn kinh 
doanh khàc.

Bò phàn theo khu vuc dia ly là mòt phàn có thè xàc dinh rièng bièt tham già vào quà trình sàn xuàt 
hoac cung càp sàn phàm, dich vu trong pham vi mòt mòi tnróng kinh tè cu thè và có rùi ro và lgi 
ich kinh tè khàc vói càc bò phàn kinh doanh trong càc mòi truòng kinh tè khàc.

Thóng tin bò phàn dugc làp và trình bày phù hgp vói chinh sàch kè toàn àp dung cho vige làp và 

trình bày Bào cào tài chinh hgp nhàt cùa Tàp doàn.

22. CSng cu tài chinh
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Dia chi: Tàng 3 tòa nhà MACHINCO, Sò 444 Hoàng Hoa Thàm, quàn Tày Hò, thành phó Hà Noi 
BÀO CÀO TÀI CHINH H0P NHÀT 
QUY 1 NÀM 2018
Bàn thuyèt minh Bào cào tài chinh hop nhàt (tièp theo)

CÒNG TY CO PHÀN DÀU TU' CHAU À -  THÀI BÌNH Dl/ONG

Tài sàn tài chinh

Vièc phàn loai càc tài sàn tài chinh này phu thuòc vào bàn chàt và muc dich cua tài sàn tài chinh và 
duge quyèt dinh tai thài dièm ghi nhàn ban dàu. Càc tài sàn tài chinh cùa Tàp doàn gòm tièn và càc 
khoàn tuong duong tièn, càc khoàn phài thu khàch hàng, phài thu khàc, càc khoàn elio vay, càc 
cóng cu tài chinh duge nièm yèt và khòng duge nièm yèt và càc còng cu tài chinh phài sinh.

Tai thài dièm ghi nhàn ban dàu, càc tài sàn tài chinh duge ghi nhàn theo già gòc còng càc chi phi 
giao dich có lièn quan truc tièp dèn tài sàn tài chinh dó.

Nff phài tra tài chinh

Vièc phàn loai càc khoàn ng phài trà tài chinh phu thuòc vào bàn chàt và muc dich cùa khoàn ng 
phài trà tài chinh và duge quyèt dinh tai thài dièm ghi nhàn ban dàu. Ng phài trà tài chinh cùa Tàp 
doàn góm càc khoàn phài trà nguài bàn, vay và ng, càc khoàn phài trà khàc và càc còng cu tài 

chinh phài sinh.

Tai thài dièm ghi nhàn ban dàu, càc khoàn ng phài trà tài chinh duge ghi nhàn ban dàu theo già gòc 
trù càc chi phi giao dich có lièn quan truc tièp dèn ng phài trà tài chinh dó.

Còng cu vòlt eh lì s& hiru

Còng cu vón chù sà hùu là hgp dòng chùng tò duge nhùng lgi ich con lai vè tài sàn cùa Tàp doàn 
sau khi trù di toàn bó nghla vu.

Bà trù càc còng cu tài chinh

Càc tài sàn tài chinh và ng phài trà tài chinh chi duge bù trù vói nhau và trình bày già tri thuàn trèn 
Bàng càn dòi kè toàn khi và chi khi Tàp doàn:

• Có quyèn hgp phàp dè bù trù già tri dà duge ghi nhàn; và
• Có dy dinh thanh toàn trèn co sò thuàn hoàc ghi nhàn tài sàn và thanh toàn ng phài trà cùng 

mòt thài dièm.

V. THÓNG TIN BÓ SUNG CHO CÀC KHOÀN MUC TRÌNH BÀY TRONG BÀNG CÀN DÓI 
KÉ TOÀN IIOP NHÀT

1. Tièn và càc khoàn tuong duong tièn

Tièn mat

Tièn gùi ngàn hàng

Càc khoàn tuong duong tièn

Tièn gù i có ky han tù  3 thàng trà  xuóng

31/03/2018

740.658.202

20.868.578.324

135.330.426.292

135.330.426.292

01/01/2018

1.702.045.033

35.157.395.507

237.576.423.191

237.576.423.191

Bàn thuyèt m inh này là m$t òq phàn hpp thành và p h à i àuge cIqc cùng vó i Bào cào tà i chinh hop nhàt 27



CÒNG TY CO PHÀN OÀU TU' CHÀU À -  THÀI BÌNH DU'ONG
Dia chi: Tàng 3 tòa nhà MACHINCO, Sò 444 Hoàng Hoa Thàm, quan Tày Ho, thành phò Hà Nói 
BÀO CÀO TÀI CHINH H0P NHÀT 
QUY 1 NÀM 2018
Ban thùyet minh Bào cào tài chi'nh hop nhàt (tièp theo)

31/03/2018 01/01/2018

Cóng 156.939.662.818 274.435.863.731

Bàn thuyét m inh này là m$t òq phàn hgp thành và phà i dugc Óqc cùng veri Bào cào tà i chinh hpp nhàt 28



CÒNG TY CO PHÀN DÀU TU' CHÀU À -  THÀI BÌNH Dl/ONG
Dia chi: Tàng 3 tòa nhà MACHINCO, Só 444 Hoàng Hoa Thàm, quàn Tày Hò, thành phò Hà Nói
BÀO CÀO TÀI CHINH H0P NHÀT
QUY1NÀM 2018___________________________________________________________________________

2. Càc khoàn dàu tir tài chi'nh
Càc khoàn dàu tu tài chinh cùa Tàp doàn bao gòm chung khoàn kinh doanh, dàu tu nàm giù dèn ngày dào han, dàu tu vào còng ty lièn doanh, lièn 
kèt và dàu tu góp vón vào don vi khàc. Thòng tin vè càc khoàn dàu tu tài chinh cùa Tàp doàn nhu sau:

Chung khoàn kinh doanh
31/03/2018 01/01/2018

Già góc Dir phòng Già góc Du phòng

Cd phièu 6.235.695.000 (2.679.145.000) 6.235.695.000 (2.679.145.000)

Còng ty Có phàn Chung khoàn Chàu À - Thài Bình Duong 2.987.200.000 (2.679.145.000) 2.987.200.000 (2.679.145.000)

Càc có phièu khàc 3.248.495.000 3.248.495.000

Càc khoàn dàu tu  khàc 249.100.543 276.922.420

Tièn ùy thàc dàu tu 249.100.543 276.922.420

Còng 6.484.795.543 (2.679.145.000) 6.493.933.444 (2.679.145.000)

Bàn thuyét minh này là mót bó phàn hop thành và p im i doge doc cùng và i Bào cào tà i chinh hop nhat 29



CÒNG TY CO PHÀN DÀU TU' CHÀU À -  THÀI BÌNH DlfONG
Bja chi: Tàng 3 tòa nhà MACHINCO, Sò 444 Hoàng Hoa Thàm, quàn Tày Hó, thành phò Hà Noi 
BÀO CÀO TÀI CHINH H 0P NHÀT 
QUY1NÀM 2018
Bàn thuyèt minh Bào cào tài chi'nh hop nhàt (tièp theo)

2b. Dàu tu nani g iù  dèn ngày dào han

31/03/2018 01/1/2018

Ngàn han 10.350.000.000 10.350.000.000

1
Tièn gùi có ky han con 
lai trèn 3 thàng và dirói 
12 thàng 10.350.000.000 10.350.000.000

t

Cóng 10.350.000.000 10.350.000.000

2c. Dàu tu vào cóng ty lién doanh, lièn kèt

Loi nhuàn phàt sinh
Già góc sau ngày dàu tir 31/03/2018

Còng ty Cò phàn Dàu tu Tài chinh Quòc 
tè và Phàt trién Doanh nghièp ID J<n)

27.789.390.000 23.487.447.360 52.218.866.687

Bàri thuyèt minh này là mót bó phàn hop thành và p h à i duoc doc cùng veri Bào cào tà i chinh hop nhàt 30



CÒNG TY CO PHÀN BAU TU’ CHAU À -  THÀI BÌNH Dl/ONG
Dia chi: Tàng 3 tòa nhà MACHINCO, Sò 444 Hoàng Hoa Thàm, quàn Tày Hó, thành phò Hà Noi 
BÀO CÀO TÀI CHINH H0P NHÀT 
QUY 1 NÀM 2018

Còng ty Cò phàn Dàu tu Tài chinh Quòc tè và Phàt trièn Doanh nghièp IDJ dang hoat dòng kinh 
doanh bình thuòng, khòng có thay dèi lón so vói nàm truóc.

3. Phài thu ngàn han cùa khàch hàng
31/03/2018 01/01/2018

Phài thu càc ben lièn quan - -

Phài thu càc khàch hàng khàc 31.611.784.912 31.858.214.540

Còng ty Cò phàn Dream Works Vièt Nam 26.444.119.353 26.444.119.353

Còng ty Cò phàn Sóng Dà 11 110.000.000 110.000.000

Càc khàch hàng thué dàt KCN Da Hòi 3.007.703.464 3.007.703.464

Càc khàch hàng khàc 1.477.992.109 2.296.391.723

Còng 31.039.814.926 31.858.214.540

Trà truóc cho nguòi bàn ngàn han 
Trà trir&c cho càc ben lièn quan 104.550.906 4.550.906

Còng ty Cò phàn Chùng khoàn Chàu À - Thài 
Bình Duong

104.550.906 4.550.906

Trà tnrùc cho nguòi bàn khàc 71.564.524.972 49.971.657.995

Ban bòi thuòng Giài phóng màt bang Thành phò 
Thài Nguyèn

8.310.186.208 8.310.186.208

Còng ty CP Bau tu Quoc té và PT DN IDJ 5.587.546.988 1.909.304.000

Trung tàm PTQD thi xà Huong Thùy,TP Hué 22.546.742.000 20.476.343.000

Ban Quàn ly Khu vuc Phàt trièn Dò Thi tình Thùa 
Thièn Huè

1.597.162.000 1.597.162.000

Còng ty CP QLDB và XDCT Thùa Thièn Huè 1.454.967.000 1.434.582.000

Còng ty TNHH MTV DT Xày dvrng Dòng Tién 2.555.403.050 2.481.537.129

Còng ty Cò phàn Dàu tu và Xày dung sò 3 - ICIC - 1.912.141.300

Ban QLDA xày dung Thành phò Bà Ninh 1.075.233.000 -

Bàn thuyét minh này là  mot bó phàn hpp thành và ph à i duoc dgc cùng và i Bào cào tà i chinh hap nhàt 31



CÒNG TY CO PHÀN BAU TU’ CHÀU À -  THÀI BÌNH Dl/ONG
Dia chi: Tang 3 tòa nhà MACHINCO, Só 444 Hoàng Hoa Thàm, quàn Tày Hò, thành phò Hà Nói 
BÀO CÀO TÀI CHINH H0P NHÀT 
QUY 1 NÀM 2018
Bàn thuyét minh Bào cào tài chinh bop nhàt (tièp theo)

Tra tru&c cho càc ben lièn quali

Càc nhà cung càp kliàc 

Còng

104.550.906

7.984.187.388

66.922.911.802

4.550.906

13.963,103.574

71.569.075.878

5. Phài thu ve cho vay ngàn han

Phài thu càc ben lièn quan

Phài thu Còng ty Co phàn Chung khoàn Chàu À - 
Thài Bình Duong vè cho vay khòng tinh lai

Còng

31/03/2018

678.500.000

678.500.000

678.500.000

01/01/2018

678.500.000

678.500.000

678.500.000

6. Phài thu ngàn han/dài han khàc 
6a. Phài thu ngàn han khàc

31/03/2018 01/1/2018

Già trj Du phòng Già trj Du phòng

Phài thu càc tò chùc và cà 
nhàn khàc

258.856.356.453 (1.613.487.095) 232.903.978.554 (8.250.784.061)

Cóng ty Cò phàn Tàp doàn 
Vièt Phuong - Tièn chuyèn 
nhugng cò phàn

57.075.000.000 - 57.075.000.000 -

Còng ty Cò phàn APEC Thài 
Nguyèn - Càc khoàn chi hó

43.214.974.027 - 42.493.794.027 -

Phài thu càc cà nhàn irng tièn 

phuc vu du àn, dàu tu
138.935.830.676 - 136.481.594.767

Du thu lai tièn giri - - 1.905.488.028

Ky cugc, ky quy 3.044.098.582 - 3.044.098.582

Càc khoàn phài thu ngàn han 
khàc

155.111.032.275 (1.613.487.095) 68.181.550.668 (8.037.306.966)

Còng 397.380.936.560 (1.613.487.095) 309.181.526.072 (8.250.764.061)

Bàn thuyét minh này là mót ho phàn lu /p  thành và ph à i duoc doc cùng và i Bào cào tà i chinh hop nhàt 32



CÒNG TY CO PHÀN BAU TU’ CHAU A -  THÀI BÌNH DUONG
Dia chi: Tàng 3 tòa nhà MACHINCO, So 444 Hoàng Hoa Thàm, quàn Tày Hò, thành phò Hà Nói 
BÀO CÀO TÀI CHINH II0P NHÀT 
QUY 1 NÀM 2018
Bàn thuyét minh Bào cào tài chinh hop nhàt (tièp theo)

6b. Phài thu dai han khàc
31/03/2018 01/1/2018

Già tri Dy phòng Già tri Dy phòng

Phài thu càc ben lièn quali - - -

Phài thu càc tó cluic và cà 
nhàn khàc 6.120.705.126 - 4.172.000.000 -

Ky choc, ky quy 6.120.705.126 - 4.172.000.000 -

Cóng 6.120.705.126 - 4.172.000.000 -

Hàng ton kho
31/03/2018 01/1/2018

Già goc Dy phòng Già góc Dy phòng

Cóng cu, dung cu - - -

Nguyèn lièu, vat lièu - 63.498.181

Chi phi sàn xuàt, kinh doanli dò dang 696.369.115.082 - 603.751.985.588

Cóng 696.369.115.082 - 603.815.483.769

Tài sàn co dinh hmi hình

Nguyèn già Hao mòn lùy kè Già tri con lai

So dàu nàm 1.126.716.942 994.808.457 131.908.485

Khàu hao trong ky 18.876.113 18.876.113

Tàng trong ky - - -

Thành ly, nhuong bàn (488.315.000) (488.315.000) -

Cóng 638.401.942 525.369.570 113.032.372

Tài sàn co d{nh vó hình
Là phàn mèm mày tinh

N guyèn già H ao m òn lùy kè G ià tri con lai

Bàn thuyét minh này là m ót b$ phàn hpp thành và p h à i ctupc ctpc cùng vó i Bào cào tà i chinh hotp nhàt 33



CÒNG TY CO PHAN BAU Tl/ CHAU A -  THÀI BÌNH DU'O'NG
Dia chi: Tàng 3 tòa nhà MACHINCO, Sò 444 Hoàng Hoa Thàm, quàn Tày Hò, thành phó Hà Nói 
BÀO CÀO TÀI CHINH HOP NHÀT 
QUY 1 NÀM 2018
Bàri thuyét minh Bào cào tài chfnh hop nhàt (tièp theo)

So dàu nam 

Phàt sinh trong nàm

162.888.000 74.276.889 88.611.111

Còng 162.888.000 74.276.889 88.611.111

Trong dò:

Dà khàu hao hèt nhung vàn con 
sìr dung 52.888.000 (52.888.000)

Bang chò thành ly - - -

Chi phi xày dung co' bàn dò1 dang

01/1/2018
Chi phi phàt sinh 

trong ky
Kèt chuyén giàm 

khàc 31/03/2018

Xày dung co bàn dà dang 

Khu còng nghiép Da Hói - - -

Trung tàm thuvng mai 
Timi Nguyèn 40.247.403.834 7.068.181.818 - 47.315.585.652

Dir àn Quàn ly Cho Tarn Da 5.437.472.876 - 5.437.472.876

Khu Còng nghiép Diém 
Thuy(ii) 3.358.531.023 - 3.358.531.023

Trung tàm thuong mai Bàc 
Ninh 1.316.981.631 - 1.316.981.631

Thành phó Còng nghè cao 
Hà Nam 1.128.806.976 - - 1.128.806.976

Dir àn Nhà mày sàn xuàt 
dà granit 405.118.995 - - 405.118.995

Dir àn Dò thi Green life- 
An Duang Virong - - - -

KDT Aqua BàcGiang 483.876.418 - - 483.876418

Càc du àn khàc 2.749.100.705 1.323.120.909 - 4.072.221.614

Còng 55.127.292.458 8.391.302.727 - 63.518.595.185

Bàn thuyét m inh này là m$t òq phàn hop thành và ph à i duoc cIqc cùng vó i Bào cào tà i chinh hop nhàt 34



CÒNG TY CO PHAN DÀU TU' CHÀU À -  THÀI BÌNH Dl/ONG
Dia chi: Tàng 3 tòa nhà MACHINCO, Só 444 Hoàng Hoa Thàm, quàn Tày Ho, thành phó Hà Nói 
BÀO CÀO TÀI CHINH H0P NHÀT 
QUY 1 NÀM 2018
Bàn thuyét minh Bào cào tài chi'nh hop nhàt (tièp theo)

10. Phài tra nguròi bàn ngàn han

Còng ty Cp Bau tu IDJ Vièt Nam

Cóng ty TNHH Ài Àn (Du àn thi còng san nèn )

Còng ty TNHH MTV xày dung HSC

Cóng ty TNHH tu vàn và dàu tu HTV

Cóng ty CP Dàu tu ICIC3

Càc nhà cung càp khàc

Còng

31/03/2018 01/1/2018

51.152.351.053 53.076.276.566

5.845.496.500 6.262.913.500

723.027.300 1.939.098.100

777.444.231 521.546.800

1.149.931.900 1.149.931.900

4.015.998.663 5.795.431.774

63.664.249.647 68.745.198.640

Thué và càc khoàn phài nóp Nhà nuóc

01/1/2018
So phài nòp 

trong ky
So dà thuc 

nòp trong ky 31/03/2018

Thuè GTGT hàng bàn nói dia 13.035.450.111 5.002.419.572 13.035.450.111 5.002.419.572

Thuè xuàt, nhàp khàu - - -

Thuè thu nhàp doanh nghièp 7.979.493.195 1.888.924.092 5.762.420.377 4.105.996.910

Thuè thu nhàp cà nhàn 55.868.752 372.528.212 112.866.228 315.530.736

Tièn thuè dàt 189.689.281 - 189.689.281

Càc loai thuè khàc 190.906.106 190.906.106 -

Còng 21.451.407.445 7.263.871.876 19.291.332.103 9.423.947.218

Bàn thuyét m inh này là mgt bg phàn hgp thành và ph à i dupc dgc cùng vó i Bào cào tà i chinh hcrp nhàt 35



CÒNG TY CO PHÀN DÀU TU' CHÀU À -  THÀI BÌNH Dl/ONG
Dia chi: Tàng 3 tòa nhà MACHINCO, So 444 Hoàng Hoa Thàm, quàn Tày Hó, thành phó Hà Nói 
BÀO CÀO TÀI CHINH H0P NHÀT 
QUY 1 NÀM 2018

12. Phài tra ngàn han/dài han khàc 
12a. Phài tra ngàn han khàc

Phài trà càc ben lién quali 31/03/2018 01/01/2018

Bào hièm xà hòi, bào hièm y tè, bào hièm thàt nghièp - 22.373.988

Nhàn tièn góp vón cùa càc cà nhàn vào du àn Khu 
còng nghièp Da Hói - Bàc Ninh

10.891.803.476 11.178.163.476

Nhàn tièn góp vón cùa càc cà nhàn vào du àn 
Trung tàm Tlurong mai Thài Nguyèn

35.329.883.450 35.329.883.450

Phài trà Còng ty Cò phàn Bàt dòng sàn An Phàt 

Land vè tièn góp vón vào du àn Khu dò thi Só 5 
plnróng Tue Duyèn

47.177.034.237 45.518.409.237

Nhàn ky cupe, ky quy ngàn han 4.720.000.000 2.220.000.000

Khàc 9.748.987.694 2.023.943.918

Cóng 107.867.708.857 103.159.773.191

Phài trà dai han khàc
31/03/2018 01/01/2018

Phài trà càc bèli lièn quali - -

Phài trà càc tó dure và cà nhàn khàc 41.916.546.500 41.866.546.500

Nhàn ky quy cùa Cóng ty Cò phàn Bàt dóng sàn 
An Phàt Land dè thuc hièn phàn phòi du àn Khu 
dò thi Só 5 phuòug Tùc Duyèn

41.916.546.500 41.866.546.500

Càc khoàn phài trà dài han khàc - -

Còng 41.916.546.500 41.866.546.500

Bàn thuyét m inh này là mQt bó phàn hop thành và phà i ducrc doc cùng vó i Bào cào tà i chinh hpp nhàt 36



CÒNG TY CO PHÀN BAU TU' CHAU À -  THÀI BÌNH Dl/ONG
Dja chi: Tàng 3 tòa nhà MACHINCO, Sò 444 Hoàng Hoa Thàm, quàn Tày Hò, thành phò Hà Nói 
BÀO CÀO TÀI CHINH H0P NHÀT 
QUY 1 NÀM 2018
Bàn thuyét minh Bào cào tài chi'nh hop nhàt (tièp theo)

13. Vay và no’ thuè tài chinh ngàn han/ dài han
31/03/2018

Vay tó chùc, cà nhàn khàc 11.500.990.000

Vay Cóng ty Co phàn Dàu tu APEC Thài Nguyèn 11.500.990.000

Vay ngàn han tó chùc, cà nhàn khàc 13.325.000.000

Vay dài han dén han tra 27.009.934.503

Cóng 54.835.924.503

01/1/2018

24.825.990.000

11.500.990.000 

13.325.000.000 

21.478.216.006 

45.330.348.675

14. Quy khen thuòng, phùc loi
Chi tièt phàt sinh Quy phùc lai cùa Cóng ty nhu sau:

Sò dàu nàm 

Tàng do trich làp 

Chi quy 

So cuoi nàm

31/03/2018

80.840.118

60.157.250

140.997.368

Nàm tru’ó’c

80.840.118

80.840.118
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CÒNG TY CO PHÀN BAU TU' CHÀU À -  THÀI BÌNH Dl/ONG
Dia chi: Tàng 3, tòa nhà Machinco, so 444 Hoàng Hoa Thàm, phuàng Thuy Khuè, quàn Tày Hò, thành phò Hà Nói 
BÀO CÀO TÀI CHINH H0P NHÀT 
QUY 2 NÀM 2017
Bàn thuyèt minh Bào cào tài chi uh (tiép theo)_______________________________________________________________________________ _______________

15. Vòn chu sòr hùu
15a. Bang dòi chièu bièn dòng cùa vòn chu sà hùu 

Bang dòi chièu bièn dòng cùa vòn chu sà hùu

Loi nInuìn sau
Vòn dàu tir cùa Thàng dir vòn Quy dàu tir thuè chira phàn

chu sò- hùu co phàn Co phièu quy phàt trién phòi Còng

Sò du dàu nàm nay 364.000.000.000 46.144.781.818 (9.481.291.820) 1.293.626.226 26.880.009.368

Lai nhuàn trong nàm . . . .  9.338.132.024

Lai ich cò dòng khóng kièm soat

Sò dir cuòi ky 364.000.000.000 46.144.781.818 (9.481.291.820) 1.293.626.226 36.218.141.392

428.837.125.592

9.338.132.024

438.175.257.616

Bàn thuyèt minh này là mot bó phàn hcrp thành và p h à i dirac doc cùng veri Bào cào tà i chinh hop nhàt 38



CÒNG TY CO PHÀN BAU TU' CHÀU À -  THÀI BÌNH DlTONG
Dia chi: Tàng 3, tòa nhà Machinco, so 444 Hoàng Hoa Thàm, phiròng Thuy Khuè, quàn Tày Hò, thành phó Hà Nói 
BÀO CÀO TÀI CHINH H 0P NHÀT 
QUY2NÀM 2017
Bàn thuyét minh Bào cào tài chi'nh (tièp theo)

3103/2018 01/01/2018

Só luong cò phiéu dàng ky phàt hành 36.400.000 36.400.000

Sò luong cò phièu dà phàt hành 36.400.000 36.400.000

Cò phiéu phó thóng
36.400.000 36.400.000

Cò phièu irn dai ~ ~

Sò luong cò phiéu dugc mua lai 1.000.000 1.000.000

Cò phièu phó thóng
1.000.000 1.000.000

Có phièu un dai
- -

So luong cò phièu dang luu hành 35.400.000 35.400.000

Có phièu phó thóng
35.400.000 35.400.000

Cò phièu mi dai

Mènh già cò phièu dang luu hành: 10.000VND.

THÓNG TIN BÓ SUNG CHO CÀC KHOÀN MUC TRÌNH BÀY TRONG BÀO CÀO KÉT 
QUÀ HOAT DQNG KINH DOANH HÓP NHÀT

Doanh thu bàn hàng và cung càp dich vu 
Tòng doanh thu

31/03/2018 Lùy ké 2017

Doanh thu bàn nhà 70.412.458.835 156.463.923.645

Doanh thu cung càp dich vu - 210.347.000

Doanh thu cho thuè dàt - 110.184.236.359

Doanh thu bàn hàng hóa 1.367.309.265 1.172.325.534

Cfing 71.779.768.100 268.030.832.538

Già von hàng bàn
31/03/2018 Lùy ké 2017

Già vón cùa hàng dà bàn 1.270.074.709 1.118.806.707

Bàn thuyét minh này là  mpt bó phàn hpp thành và ph à i dupc doc cùng vó i Bào cào tà i chinh hpp nhàt 39



CÒNG TY CO PHÀN OÀU TU' CHÀU À -  THÀI BÌNH Dl/ONG
Dia chi: Tàng 3 tòa nhà MACHINCO, So 444 Hoàng Hoa Thàm, quàn Tày Hó, thành phò Hà Noi 
BÀO CÀO TÀI CHINH H0P NHÀT 
QUY 1 NÀM 2018
Bah thuyét minh Bào cào tài chi'nh hop nhàt (tièp theo)

Già vòn cùa dich vu dà cung càp

31/03/2018 Lùy kè 2017

496.072.447

Già thuè elio thué lai dàt 64.796.028.515

Già vón cùa BDS dà bàn 58.077.071.444 112.675.108.307

Còng 59.347.146.153 179.086.015.976

3. Doanh thu hoat dfing tài chinh
31/03/2018 Lùy ke 2017

Lài tièn gui ngàn hàng 2.913.071.749 7.566.080.411

Lài tièn cho vay -

Cò tue, lai nhuàn duge chia -

Lai chènh lèch ty già phàt sinh

Lai chuyèn nhuqng khoàn dàu tu vào còng ty lièn kèt

Còng 2.913.071.749 7.566.080.411

4. Chi phi tài chinh
31/03/2018 Lùy ké 2017

Chi phi lài vay 377.647.486 1.977.384.132

Phi giao djch chung khoàn 9.138.901 86.405.310

Phi bào lành 23.154.204 435.919.991

Dir phòng giàm già càc khoàn dàu tu 65.345.000

Hoàn nhap dir phòng càc khoàn dàu tu (93.350.000)

Còng 409.940.591 2.406.359.433

Bàri thuyét m inh này là mgt b$ phàn hpp thành và phà i dupc dgc cùng và i Bào cào tà i chinh hcrp nhàt 40



Dia chi: Tàng 3 tòa nhà MACHINCO, Sò 444 Hoàng Hoa Thàm, quàn Tày Hò, thành phò Hà Nói 
BÀO CÀO TÀI CHINH I I0P NHÀT 
QUY 1 NÀM 2018
Bàn thuyét minh Bào cào tài chi'nh hop nhàt (tiép theo)

CÒNG TY CO PHÀN BAU TU’ CHÀU À -  THÀI BÌNH Dl/ONG

5. Chi phi quàn ly doanh nghièp

Chi phi cho nhàn vién 

Chi phi dò dùng vàn phòng 

Chi phi khàu hao tài sàn có dinh 

Thuè, phi và le phi 

Du phòng ng phài thu khó dòi 

Chi phi dich vu mua ngoài 

Càc chi phi khàc 

Còng

6. Thu nhàp khàc

Thu tièn hoa hòng dugc huóng 

Thanh ly tài sàn

Thu nhàp tù phi dòi hò sa, thièt kè

Thu nhàp khàc

Cóng

7. Chi phi khàc

Lò thanh ly , nhugng bàn TSCD 

Nòp phat, Ung hò quy Phuòng 

Chi phi khàc 

Cóng

8. L ai trèn co phiéu

Sa. Lai cff bàn/suy giàm trèn co phiéu

31/03/2018 Lùy ké 2017

.543.548.733 6.285.507.681

43.031.607 102.454.038

18.876.113 119.188.561

28.434.243 17.160.000

(6.637.306.966) -

329.427.172 487.924.222

377.663.610 2.346.461.330

(1.296.325.488) 9.364.632.196

31/03/2018 Lùy kè 2017

104.010.725

- 72.000.000

- 410.909.091

202.712.629 39.546.782

202.712.629 626.466.598

31/03/2018 Lùy ké 2017

- 822.727.273

- 350.000.000

324.641.964 171.562.620

324.641.964 1.344.289.893

Bàn thuyét minh này là mQt b(> phàn hop thành và phà i ctupc ciac cùng vó i Bào cào tà i chinh hop nhàt 41



Dia chi: Tàng 3 tòa nhà MACHINCO, Sò 444 Hoàng Hoa Thàm, quali Tày Ho, thành phò Hà Nói 
BÀO CÀO TÀI CHINH H0P NHÀT 
QUY 1 NÀM 2018
Bàn thuyét minh Bào cào tài chinh hop nhàt (tièp theo)

CÒNG TY CO PHÀN OÀU TU' CHAU À -  THÀI BÌNH Dl/ONG

31/03/2018 Lùy ké 2017

Lai nhuàn ké toàn sau thuè thu nhàp doanh nghièp 9.338.132.024 55.607.090.673

Càc khoàn dièu chinh tàng, giàm lai nhuàn ké 
toàn dè xàc dinh lai nhuàn phàn bò cho cò dóng 
sa hùu cò phièu phò thòng

Lai nhuàn tinh lai ca bàn/suy giàm trèn cò phièu 9.338.132.024 55.607.090.673

Lai co’ bàn/suy giàm trèn co phièu 257 1.571

Hà Nói, ngày 26 thàng 04 nàm 2018

Bàn thuyét m inh này là mot bó phàn hpp thành và phà i duoc cIqc c iing và i Bào cào tà i chinh hop nhàt 42
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