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Công ty CP C hé tao B oni H âi Dmmg Mau so B Ola - DN
Sô 37 Bai lô Ho Chi Minh, P. Nguyen Trâi, Tp Hâi Duong (Banhành theo Thông tirsé200/2014/TT-BTC
___________ _____________________________________________________ Ngày 22/12/2014 cùa Bq Tài chinh)

BÂNG CÂN DÔI KÉ TOÂN
T ai ngày 31 thâng 12 nam 2019

Dan v/ tinh: VND
CHÎ TIÊU Mâ sô Thuyêt

minh Sô cuôi ky Sô dâu nàm

1 2 3 4 5

A - TÀI SÂN NGÂN HAN 100 414.111.549.039 377.569.471.575
I. Tien và câc khoân tmmg duong tien 110 V.l 42.424.324.465 47.009.064.948
1. Tièn 111 42.424.324.465 47.009.064.948
II. Dâu tir tài chinh ngân han 120 46.829.643.836 43.185.000.000

1. Chüng khoân kinh doanh 121 V.2.a 28.829.643.836 29.243.800.000
2. Du phông giàm giâ chüng khoân kinh doanh (*) 122 0 (4.058.800.000)
3. Dâu tu nàm giù dên ngày dâo han 123 18.000.000.000 18.000.000.000

III. Câc khoân phâi thu ngân han 130 212.851.567.305 174.216.678.302
1. Phâi thu ngân han cüa khâch hàng 131 V.3.a 172.953.057.517 126.674.408.676
2. Trà truac cho nguài bân ngân han 132 18.872.921.874 52.933.448.408
6. Phâi thu ngân han khâc 136 V.4.a 33.835.060.937 6.467.266.146
7. Du phông phâi thu ngân han khô dôi (*) 137 (12.809.473.023) (11.858.444.928)
IV. Hàng ton kho 140 V.5 109.569.667.540 110.083.108.097
1. Hàng tôn kho 141 109.984.159.391 110.537.610.333
2. Du phông giàm giâ hàng tôn kho (*) 149 (414.491.851) (454.502.236)
V. Tài sân ngân han khâc 150 2.436.345.893 3.075.620.228
1. Chi phi trà truac ngân han 151 V.7.a 2.436.345.893 1.689.650.040
2. Thuê GTGT dugc khâu trir 152 0 1.385.970.188

B - TÀI SÂN DÀI HAN 200 100.955.512.070 70.759.442.546

I. Câc khoân phâi thu dài han 210 17.969.944.000 6.534.225.000
1. Phài thu dài han cüa khâch hàng 211 V.3.b 14.826.254.000 3.390.535.000
6. Phài thu dài han khâc 216 3.143.690.000 3.143.690.000
II. Tài sân co d|nh 220 63.304.509.036 54.123.865.181
1. Tài sân cô dinh hùu hinh 221 V.8 62.623.462.705 52.807.207.854

- Nguyên giâ 222 154.545.583.171 138.386.770.462
- Giâ tri hao mon luÿ ké (*) 223 (91.922.120.466) (85.579.562.608)

3. Tài sàn cô dinh vô hinh 227 V.9 681.046.331 1.316.657.327
- Nguyên giâ 228 8.756.071.253 9.209.401.253
- Giâ tri hao mon luÿ kê (*) 229 (8.075.024.922) (7.892.743.926)

III. Bat dông sân dâu tir 230 0 0
IV. Tài sân dô dang dài han 240 17.237.259.619 1.555.111.732
2. Chi phi xây dung ca bân dô dang 242 V.6 17.237.259.619 1.555.111.732
V. Dâu tu tài chinh dài han 250 1.000.000.000 1.000.000.000
5. Bau tu nàm giù dên ngày dâo han 255 V.2.b 1.000.000.000 1.000.000.000

VI. Tài sân dài han khâc 260 1.443.799.415 7.546.240.633

1. Chi phi trâ truac dài han 261 V.7.a 1.443.799.415 7.546.240.633
TÔNG CÔNG TÀI SÂN (270 = 100 + 200) 270 515.067.061.109 448.328.914.121



c h ! t iê u Mâ sô Thuyét
minh So cuôi kÿ Sô dâu nâm

i 2 3 4 5

C - NO PHÂI TRÂ 300 292.089.240.219 310.243.232.467

I. Nçrngân han 310 250.170.747.096 284.887.915.218

1. Phâi trâ ngucri ban ngân han 311 V .ll.a 99.896.450.109 99.200.469.117

2. Ngucri mua trà tièn trucrc ngân han 312 39.191.991.858 75.511.212.121

3. Thué và câc khoàn phài nôp Nhà nirôc 313 6.226.064.967 7.664.016.489

4. Phài trà nguài lao dông 314 21.353.992.016 11.513.496.441

5. Chi phi phài trà ngân han 315 V.13.a 5.277.305.635 2.789.060.027

9. Phâi trâ ngân han khâc 319 V.14.a 193.125.287 249.817.672

10. Vay và nç thuê tài chinh ngân han 320 V.lO.a 77.991.142.508 87.217.998.235

12. Quÿ khen thucmg, phûc loi 322 40.674.716 741.845.116

II. No1 dài han 330 41.918.493.123 25.355.317.249

2. Ngucri mua trâ tièn trucrc dài han 332 2.562.058.273 2.183.671.000

7. Phài trà dài han khâc 337 V.14.b 600.000.000 1.100.000.000

12. Du phông phài trà dài han 342 V.15.b 38.756.434.850 22.012.486.392

13. Quÿ phât trién khoa hoc và công nghê 343 0 59.159.857

D - VÔN CHÛ SÔ HÜtJ 400 222.977.820.890 138.085.681.654

I. Vôn chû sô’ hiru 410 221.574.315.127 138.093.749.224

1. Vôn gôp cüa chû sô hùu 411 V.16.b 136.800.000.000 86.000.000.000

- Cô phiêu phô thông cô quyên biêu quyêt 411a 136.800.000.000 86.000.000.000

- Cô phiéu uu dài 411b 0 0

2. Thâng du vôn cô phân 412 31.380.333.333 18.583.000.000

8. Quÿ dâu tu phât trién 418 V.lô.c 9.182.797.985 9.182.797.985

11. Lçri nhuân sau thuê chua phân phôi 421 44.211.183.809 24.327.951.239

-  LNST chua phân phôi lüy kê âên cuôi ky truôc 421a 15.267.201.239 9.326.566.209

- LNST chua phân phôi ky này 421b 28.943.982.570 15.001.385.030

II. Nguôn kinh phi và quÿ khâc 430 1.403.505.763 (8.067.570)

1. Nguôn kinh phi 431 V.17 (93.287.570) (8.067.570)

2. Nguôn kinh phi dâ hinh thành TSCD 432 1.496.793.333 0

TÔNG CÔNG NGUÔN VÔN (440 = 300 + 400) 440 515.067.061.109 448.328.914.121
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Nguoi lâp biêu
(Kÿ, ghi rô ho tên)

Nguyen Thj Thu Thûy

Hài Ducmg, ngày 14 thâng 01 nâm 2020

Giâm doc tài chfnh Tông giâm doc
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Công ty CP Ché tao Boni Hâi Dirong
Sô 37 Dai lô Ho Chi Minh, P. Nguyên Trâi, Tp Hâi Dirong

Mau sô B02a - DN
(Ban hành theo Thông tu  sô 200/2014/TT-
________N gày22/12/2014 cùa Bô Tài chinh)

BÂO CÂO KÉT QUÂ HO AT HONG KINH DOANH
Quy IV  nâm 2019

Don vi tinh: VND

CHÎ TIÊU Ma
xSO

T h u y é t

m i n h

Quÿiv Lüy ké tir dàu nâm 
dén cuoi qui này

Nâm 2019 Nâm 2018 Nâm 2019 Nâm2018

1 2 3 4 5 6 7

1. Doanh thu bân hàng và CCDV 1 v n . i 278.177.322.379 234.538.735.811 582.379.396.083 827.431.559.891

2. Câc khoàn giâm trir doanh thu 2 VII.2 77.945.455 0 345.204.110
3. Doanh thu thuân vè BH & CCDV 
(10=01-02) 10 278.177.322.379 234.460.790.356 582.379.396.083 827.086.355.781

4. Giâ vôn hàng bân 11 v n . 4 196.302.651.034 183.804.409.402 426.213.091.754 685.463.950.972
CCDV
(20=10-11) 20 81.874.671.345 50.656.380.954 156.166.304.329 141.622.404.809

6. Doanh thu hoat dông tài chinh 21 VII. 5 1.977.625.244 1.247.684.963 4.644.759.059 13.069.828.553

7. Chi phi tài chinh 22 v n . 6 1.117.106.006 1.677.356.366 529.848.346 22.383.015.804

-  Trong âô: Chi ph i lâi vay 23 779.430.607 1.627.739.567 3.931.475.300 7.345.205.944

8. Chi phi bân hàng 25 vn.9.b 40.828.278.566 24.225.661.009 78.043.416.441 65.694.474.383

9. Chi phi quân lÿ doanh nghiêp 26 VII.9.a 23.755.141.024 13.166.804.836 47.085.694.034 30.193.144.450
10. Loi nhuân thuân tir hoat dông KD 
{30 = 2 0 + (21 - 22) - (25 + 26)} 30 18.151.770.993 12.834.243.706 35.152.104.567 36.421.598.725

11. Thu nhâp khâc 31 v n . 7 160.263.216 2.000.000 3.425.788.944 22.240.900

12. Chi phi khâc 32 v n . 8 262.538.481 207.860.750 1.764.373.748 244.896.744

13. Lçri nhuân khâc (40 = 31 - 32) 40 (102.275.265) (205.860.750) 1.661.415.196 (222.655.844)
14. Tong loi nhuân kê toân truôc thué 
(50 = 30 + 40) 50 18.049.495.728 12.628.382.956 36.813.519.763 36.198.942.881

15. Chi phi thuê TNDN hiên hành 51 v n . i i 3.830.207.354 2.798.425.006 7.869.537.193 7.615.307.851

16. Chi phi thué TNDN hoân lai 52 0 0

17. Loi nhuân sau thué TNDN 
(60 = 50 -51 -52) 60 14.219.288.374 9.829.957.950 28.943.982.570 28.583.635.030

18. Lài co bân trên co phiéu (*) 70 1.039 1.143 2.580 3.324

19. Lài suy giàm trên cô phiêu (*) 71

*
N
J
3M
r%a

Ngirôi lâp biêu
(Ky, ghi rô hçtên)

'LL

Nguyên Thj Thu Thûy

Hâi Ducmg, ngày 14 thâng 01 nâm 2020
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Công ty CP Ché tao Bom Hâi Dirang
Sô 37 Bai lô Ho Chi Minh, P. Nguyen Trâi, Tp Hâi Dirong

Mâu sô B 03a - DN
(Ban hành lheo Thông tusô 200/2014/TT-BTC

_________ Ngày 22/12/2014 cùa Bô Tài chinh)

BÂO CÂO LUU CHUYÊN TIÊN TÊ
Théo phuuug phâp giân tiêp 

QUŸIV NÂM 2019

Chî tiêu Mâ
iSO

T h u y é t

m i n h

Quÿ IV
Luy kê tù dâu nâm 

dên cuoi qui này

Nàm 2019 Nàm 2018 Nam 2019 Nâm2018

1 2 3 4 5 6 7

I. Lira chuyên tien tir hoat dông kinh doanh

1. Loi nhuân trirô'c thué 01 18.049.495.728 12.620.560.228 36.813.519.763 36.191.120.153

2. Dièu chinh cho câc khoân

- Khâu hao tài sàn co djnh và BBSBT 02 2.045.082.139 2.001.584.465 8.820.302.187 8.336.769.098

- Câc khoàn du phông 03 13.407.751.963 13.193.442.840 19.891.730.748 13.613.794.435
- Lài, lô chênh lêch tÿ giâ hoi doâi do dânh giâ lai 

câc khoàn mue tien tê cô goc ngoai tê 04 (195.841.286) (617.308.500) (77.828.725) (617.308.500)

- Lâi, lo tir hoat dông dàu tu 05 (1.974.892.487) (280.812.953) (7.000.893.323) (2.575.875.188)

- Chi phi lâi vay 06 779.430.607 1.627.739.567 3.931.475.300 7.345.205.944
- Câc khoàn dièu chinh khâc 07

3. Loi nhuân tir hoat dông KD trutre thay doi von LD 08 32.111.026.664 28.545.205.647 62.378.305.950 62.293.705.942

- Tàng, giâm câc khoàn phài thu 09 (67.532.497.846) (57.524.045.080) (51.785.527.591) 243.929.446.039

- Tâng, giàm hàng ton kho 10 36.636.160.810 26.554.785.621 553.450.942 33.435.206.636
- Tâng, giâm câc khoân phài trà (không kê lâi vay 

phài trà, thué thu nhâp phài nôp) 11 (29.460.565.190) (21.218.353.335) (37.288.684.659) (161.508.727.767)

- Tâng, giàm chi phi trà truôc 12 9.464.860.514 (3.589.201.278) 5.355.745.365 (5.681.586.789)

- Tâng, giàm chûng khoân kinh doanh 13 414.156.164 414.156.164 (29.243.800.000)

- Tièn lâi vay dâ trà 14 (736.018.819) (1.806.593.567) (3.509.070.196) (8.140.526.611)

- Thué thu nhâp doanh nghiêp dâ nôp 15 (4.067.196.109) (12.103.232.318) (3.107.701.869)

- Tièn thu khâc tir hoat dông kinh doanh 16 1.730.000.000 4.730.000.000 1.557.500.000

- Tièn chi khâc tir hoat dông kinh doanh 17 (1.247.720.000) (1.963.532.000) (3.212.113.657) (2.339.053.806)

Lira chuyên tièn thuàn tir hoat dông kinh doanh 20 (22.687.793.812) (31.001.733.992) (34.466.970.000) 131.194461.775

IL Lira chuyên tien tir hoat dông dàu tu-

1. Tiên chi dé mua sâm, XD TSCB & câc TS dài han # 21 (4.601.009.984) (3.788.936.215) (21.132.038.850) (8.356.473.395)

2. Tièn thu t ù  TL, nhirçmg bân TSCD & câc TS d à i  han # 22 2.700.945.455

3. Tièn chi cho vay, mua câc công eu ng cüa don vi # 23 (51.272.000.000) (19.693.000.000) (61.498.748.000)

4. Tièn thu hoi cho vay, bân lai câc CC ng cùa don vj # 24 34.500.000.000 18.000.000.000 38.226.748.000

5. Tièn chi dàu tu gôp von vào don vi khâc 25

6. Tièn thu hoi dàu tu gôp von vào don vi khâc 26

7. Tièn thu lài cho vay, co turc & lgi nhuân duge chia 27 2.061.892.487 622.132.886 3.728.681.988 2.936.408.443

Luu chuyên tièn thuàn tir hoat dông dàu tu 30 (2.539.117.497) (19.938.803.329) (16.395.411.407) (28.692.064.952)
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Chî tiêu
Mâ

A
S O

T h u y é t

m i n h

Quÿ IV
Lûy ké tù dâu nâm 

dên cuôi qui này

Nâm 2019 Nâm 2018 Nâm 2019 Nâm 2018

1 2 3 4 5 6 7

III. Lira chuyén tièn tir hoat dông tài chinh

1. Tièn thu tir phât hành CP, nhân von gôp cùa chù SH 31 63.840.000.000

2. Tièn trà lai von gôp cho câc CSH, 
mua lai co phiéu cùa DN dâ phât hành 32

-

3. Tièn thu tù di vay 33 70.581465.915 52.996.175.864 180.412.050.318 327.505.860.285

4. Tièn trà no goc vay 34 (35.788.361.936) (156.438.628.915) (189.452.238.119) (389.602.550.177)

5. Tièn trà nç goc thuê tài chinh 35

6. Co tüc, loi nhuân dà trà cho chù so hüu 36 (12.900.000.000) (8.600.000.000) (30.100.000.000)

Lira chuyên tièn thuàn tir hoat dông tài chinh 40 34.793.103.979 (116.342.453.051) 46.199.812.199 (92.196.689.892)

Lira chuyen tièn thuàn trong kÿ (20+30+40) 50 9.566.192.670 (167.282.990.372) (4.662.569.208) 10.305.706.931

Tien và tirong duong tièn dàu kÿ 60 32.662.290.509 215.292.055.320 47.009.064.948 37.703.358.017

Ânh huông cùa thay doi tÿ giâ hoi doâi quy doi ngoai tê 61 195.841.286 77.828.725

Tièn và tirons dirons tièn cuoi kÿ (50+60+61) 70 V.l 42.424.324.465 48.009.064.948 42.424.324.465 48.009.064.948

HàiDircmg, ngày 14 thàng 01 nâm 2020
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Công ty CP Ché tao bom Hâi Duang
Sô 37 Bai lô Ho Chi Minh, Phirfmg Nguyên Trâi, Tp Hâi Diromg

Mau so B 09a - DN
(Ban hành theo Thông tu sô 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 cùa Bô Tài chinh

BAN THUYET MINH BAO CAO TÀI CHINH
Quÿ IV  nâm 2019

I. Bâc diêm hoat dông cûa doanh nghiêp

1. Hinh thuc sô hûu vôn: Vôn cô phân

2. Lïnh vue kinh doanh: Công nghiêp ca khi chê tao, gia công và lâp dât

3. Ngành nghê kinh doanh: Hoat dông kinh doanh cûa Công ty gôm:
a. Bâu tu, quàn lÿ vôn dâu tu và truc tiêp tô chüc sàn xuât, kinh doanh trong câc ngành nghê lïnh vue chinh là:

- Thiêt kê, sàn xuât kinh doanh thiêt bi thuÿ khi bao gôm: May bom, mây nén, van, quat câc loai...vv;

- Sàn xuât câc loai thiêt bi nâng ha và bôc xép;

- Bue, xù lÿ nhiêt và gia công, sùa chùa, lâp râp, lâp dât câc sàn phâm, thiêt bj ca khi;
- Sàn xuât câu kiên kim loai; rèn; dâp, ép, cân kim loai; luyên bot kim loai; xù lÿ và trâng phü kim loai;
- Sàn xuât kinh doanh câc thiêt bi diên dùng trong công nghiêp, nông nghiêp và dân dung;
- Thi công, lâp dât công trinh xây dung, direrng dây và tram biên âp dén 500 kV;

- Thi công xây dung câc công trinh dân dung, công nghiêp, giao thông, công trinh thùy loi, tram bom câp, thoât 

nuôc và xù lÿ nuôc thài;
- Kinh doanh bât dông sàn, dich vu khâch san, du lich và cho thuê vàn phông, kho bài, nhà xuông, nhà à, tô chùc 

dich vu du lich lù hành nôi dia và quôc tê;
- Tô chùc câc dich vu vân chuyên duông bô (trù vân tài chuyên dung);
- Nghiên cùu và phât triên thuc nghiêm khoa hoc tu nhiên và kÿ thuât, câc hoat dông thiêt kê chuyên dung;
- Kiém tra và phân tich kÿ thuât câc mâu vât lieu, câc thông sô (dô rang, ôn, nhiêt dô) mây môc, thiêt bi; 

thù nghiêm dânh giâ bom, thiêt bj thuÿ khi và câc thiêt bj khâc;
- Thiêt ké, thi công, lâp dât hê thông câp thoât nuôc, nuôc thài, hê thông suôi và diêu hôa không khi, khi thâi 

công nghiêp;
- Kinh doanh xuât nhâp khâu vât tu, thiêt bj, phu tùng, mây môc;
- Kinh doanh câc ngành nghê khâc phù hop vôi quy dinh phâp luât Viêt Nam;

b. Bâu tu thuc hiên câc quyên và nghïa vu cùa chü sô hîru, cô dông.

4. Câu trüc doanh nghiêp
- Banh sâch câc dan vi truc thuôc cùa Công ty nhu sau:

Noi thành lâp
Tên don vi và hoat dông

Chi nhânh Hô Chi Minh Tp Hô Chi Minh

Chi nhânh Hà Nôi TP Hà Nôi

c
c

;h(
H

X
A

Hoat dông 
kinh doanh chinh

Kinh doanh mây bom 

Kinh doanh mây bom

II. Kÿ ké toân, don vi tien tê sù dung trong kê toân
1. Kÿ kê toân nâm cùa Công ty bât dâu tù ngày 01/01/2019 kêt thuc vào ngày 31/12/2019.

2. Ban vi tièn tê sù dung trong ghi chép kê toân là dông Viêt Nam (VNB).

III. Chuân mue và Ché dô ké toân âp dung
1. Ché dô kê toân âp dung
Công ty âp dung Chê dô kê toân doanh nghiêp ban hành theo Thông tu 200/2014 ngày 22 thâng 12 nâm 2014 

cùa Bô Tài chinh.
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2. Tuyên bô vê viêc tuân thü Chuân mue ké toân và Chê dô kê toân
Công ty dâ âp dung Chê dô kê toân Viêt Nam và câc vân bàn hircrng dân Chuân mue do Nhà nuôc ban hành. 
Câc bâo câo tài chinh duge lâp và trinh bày theo düng moi quy dinh cüa tùng chuân mue, thông tu huômg dân 
và Chê dô kê toân hiên hành dang âp dung.

IV. Câc chi'nh sâch kê toân âp dung
1. Nguyên tàc ghi nhân câc khoàn tiên và câc khoàn tuomg duomg tiên.
Tiên và câc khoàn tuong duong tiên bao gôm tiên mât tai quÿ, tiên gùi ngân hàng, câc khoàn dâu tu dên ngày 
dâo han cô thài gian dâo han không quâ 03 thâng, cô tinh thanh khoàn cao, cô khà nàng chuyên dôi dê dàng 
thành câc lugng tiên xâc dinh và không cô nhiêu rüi ro trong chuyên dôi thành tiên.
2. Câc loai tÿ giâ hôi doâi âp dung trong kê toân.
Câc nghiêp v\i kinh tê phât sinh bâng ngoai tê duge quy dôi ra dông Viêt Nam theo tÿ giâ hôi doâi do NH 
Nhà nuôrc công bô tai thài diêm phât sinh nghiêp vu hoàc tai câc thài diêm kêt thüc niên dô, kÿ bâo câo.
Chênh lêch tÿ giâ thuc tê phât sinh duge kêt chuyên vào doanh thu tài chinh hoàc chi phi tài chinh trong 
nâm tài chinh.
3. Nguyên tàc kê toân ng phài thu
Câc khoàn phài thu duge trinh bày trên Bâo câo tài chinh theo giâ tri ghi sô câc khoàn phài thu cüa khâch hàng 
và phài thu khâc sau khi trù di câc khoàn du phông duge lâp cho câc khoàn ng phài thu khô dôi.
Du phông ng phài thu khô dôi duge trich lâp cho tùng khoàn phài thu khô dôi càn cù vào tuôi ng quâ han cüa 

câc khoàn ng hoàc du kién mùc ton thât cô thê xây ra.
4. Nguyên tàc ghi nhân hàng ton kho:
Hàng ton kho duge tinh theo giâ gôc. Truàng hgp giâ tri thuân cô thê thuc hiên duge thâp hem giâ gôc thi hàng 

tôn kho duge tinh theo giâ tri thuân cô thé thuc hiên duge. Giâ gôc hàng tôn kho bao gôm chi phi mua, chi phi 
chê biên và câc chi phi liên quan truc tiêp khâc phât sinh dê cô duge hàng tôn kho à  dia diêm và trang thâi 

hiên tai.
Giâ tri hàng tôn kho duge xâc djnh theo phucmg phâp binh quân gia quyèn.
Phuomg phâp xâc dinh giâ trj sàn phâm dô dang: Chi phi nguyên vât lieu chinh cho tùng sàn phâm chua 
hoàn thành.
Hàng tôn kho duge hach toân theo phuomg phâp kê khai thuàng xuyên.
Du phông giâm giâ hàng tôn kho duge lâp vào thài diêm cuôi nàm là sô chênh lêch giûa giâ gôc cüa 

hàng tôn kho lôm hom giâ tri thuân cô thê thuc hiên duge

5. Nguyên tàc ghi nhân tài sàn cô dinh và khâu hao TSCD:
Thuc hiên Thông tu 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 cüa Bô Tài chinh, hirômg dân chê dô quàn lÿ, sù dung 

và trich khâu hao TSCD. TSCD hùu hinh, TSCD vô hinh duge ghi nhân theo giâ gôc. Trong quâ trinh sù dung, 
TSCD hùu hinh, tài sàn cô dinh vô hinh duge ghi nhân theo nguyên giâ, hao mon lüy kê và giâ tri côn lai.

Khâu hao duge trich theo phucmg phâp duàng thàng. Thài gian khâu hao duge uâc tinh nhu sau:

- Nhà cùa, vât kiên truc 05 - 25 nàm

- Mây môc, thiêt bi

- Phucmg tiên vân tài
- Thiêt bj vân phông

04 - 08 nàm

05 - 06 nàm 
03 - 05 nàm

Quyên sù dung dât cüa Công ty là quyên sù dung dât không cô thài han nên không thuc hiên trich khâu hao.

6. Nguyên tàc kê toân chi phi trâ truôc.
Câc chi phi trâ truôc chi liên quan dê chi phi sàn xuât kinh doanh cüa mot nàm tài chinh hoàc mot chu kÿ kinh
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doanh dugc ghi nhân là chi phi' trà truôc ngân han và duoc ti'nh vào chi phi sàn xuât kinh doanh trong nàm tài 
chînh. Câc chi phi dâ phât sinh trong nàm tài chinh nhimg liên quan dên kêt quà hoat dông sàn xuât kinh doanh 
cüa nhiêu niên dô kê toân duoc hach toân vào chi phi trà truôc dài han dê phân bô dân vào kêt quà hoat dông 
kinh doanh trong câc niên dô kê toân sau.

7. Nguyên tàc kê toân nç phài trà.

Nç phài trà cûa Công ty bao gôm câc khoân phài trà nguôi bân và phài trà khâc, chi phi phài trà. Tai thôi diêm 
ghi nhân lân dâu, câc khoân ng phài trà dugc xâc dinh theo giâ gôc và công câc chi phi phât sinh liên quan truc 
tiép dên câc khoân ng dô.

8. Nguyên tàc ghi nhân vay và ng phài trà thuê tài chinh.
Câc khoân vay và ng phài trà thuê tài chinh dugc ghi nhân vào chi phi sàn xuât, kinh doanh trong nàm khi phât 
sinh, trù chi phi di vay liên quan truc tiêp dên viêc dâu tu xây dung hoàc sàn xuât dô' dang dugc tinh vào giâ tri 
cüa tài sàn dô (dugc vôn hôa) khi cô dü dièu kiên.

9. Nguyên tàc ghi nhân và vôn hôa câc khoân chi phi di vay.
Chi phi di vay liên quan truc tiêp dên viêc dâu tu xây dirng hoàc sàn xuât dô dang cân cô thôi gian dü dài (trên 
12 thâng) dé cô thê dua vào sü dung theo mue dich truôc hoàc bân thi dugc tinh vào giâ tri cüa tài sàn dô 
(dugc vôn hôa).

10. Nguyên tàc ghi nhân chi phi phài trà.
Câc khoân chi phi thuc té chua phât sinh nhung dugc trich truôc vào chi phi sàn xuât kinh doanh trong nàm dê 

dàm bào khi chi phi phât sinh thuc té không gây dôt biên cho chi phi sàn xuât kinh doanh trên co sô dàm bào 
nguyên tàc phù hgp giùa doanh thu và chi phi. Khi câc chi phi dô phât sinh, nêu cô chênh lêch vôi sô dâ trich, 
kê toân tiên hành ghi bô sung hoàc ghi giâm tucmg ûng vôi phân chênh lêch.

11. Nguyên tàc và phuong phâp ghi nhân câc khoân du phông phài trà.

Giâ tri dugc ghi nhân cüa mot khoân du phông phài trà là giâ tri dugc uôc tinh hgp lÿ nhât vê khoân tiên sè phài 

chi dê thanh toân nghïa vu ng hiên tai tai ngày kêt thüc kÿ kê toân.
Chi nhüng chi phi liên quan dên khoân du phông phài trà dâ lâp ban dâu moi dugc bù dàp bàng khoân du 
phông phài trà dô.
Khoân chênh lêch giùa sô du phông phài trà dâ lâp ô nàm truôc chua sù dung hêt lân han sô du phông phài trà 
lâp ô ky bâo câo dugc hoàn nhâp ghi giâm chi phi sàn xuât kinh doanh trong nàm trù khoân chênh lêch lôn han 

cüa khoân du phông phài trà dugc hoàn nhâp vào thu nhâp khâc trong nàm.

12. Nguyên tàc ghi nhân doanh thu chua thuc hiên.
Doanh thu chua thuc hiên là doanh thu nhân truôc vê sô tièn cüa khâch hàng dâ trà truôc vê giâ trj hàng hôa dâ 

hoàn thành nhung chua bàn giao dugc, giâ tri dich vu cho thuê mât bàng, kho bâi theo cam kêt trên hgp dông.

13. Nguyên tàc ghi nhân vôn chü sô hùu:

Vôn dâu tu cüa chü sô hùu dugc ghi nhân theo sô vôn thuc gôp cûa chü sô hùu.

Thàng du vôn cô phân dugc ghi nhân theo so chênh lêch lôn han hoàc nhô han giùa giâ thuc tê phât hành và 

mênh giâ cô phiêu khi phât hành cô phiêu làn dâu, phât hành bô sung. Chi phi liên quan dên viêc phât hành dugc 

ghi giàm thàng du vôn cô phân.

Lgi nhuân sau thuê chua phân phôi là sô lgi nhuân tù câc hoat dông cüa doanh nghiêp sau khi trù di câc khoân 

diêu chinh do âp dung hôi tô thay dôi chinh sâch kê toân và diêu chinh hôi tô sai sôt trong yêu cüa câc nàm truôc.

Lgi nhuân sau thuê chua phân phôi cô thê dugc chia cho câc nhà dâu tu dua trên tÿ le vôn gôp sau khi dugc 
Bai hôi dông cô dông thông qua và sau khi trich lâp câc quÿ du phông theo diêu le Công ty và câc quy djnh 

cüa phâp luât Viêt Nam.
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Cô tue phâi trâ cho câc cô don g duge ghi nhân là khoàn phài trâ trong Bàng cân dôi kê toân cüa Công ty sau khi 
cô thông bâo chia cô tire cüa Hôi dong quàn tri Công ty và thông bâo ngày chôt quyên nhân cô tire cüa Trung tâm 
luu kÿ chüng khoàn Viêt Nam.

14. Nguyên tâc và phuong phâp ghi nhân doanh thu:
+ Doanh thu bân hàng:

Doanh thu bân hàng duge ghi nhân khi dông thài thôa mân câc diêu kiên sau:
- Phân Ion rûi ro và lgi l'ch gàn liên vcri quyên sà hùu sàn phâm hoàc hàng hôa duge chuyên giao cho ngucri mua;
- Công ty không côn nâm giù quyên quàn lÿ hàng hôa nhu nguôi sà hùu hàng hôa hoàc quyên kiêm soât hàng hôa;
- Doanh thu duge xâc djnh tuong dôi châc chân;
- Công ty dà thu duge hoàc sê thu duge lgi ich kinh tê tù giao dich bân hàng;
- Xâc djnh chi phi liên quan dén giao dich bân hàng.
+ Doanh thu cung câp dich vu:
Doanh thu cung câp dich vu duge ghi nhân khi kêt quâ cüa giao dich dô duge xâc dinh mot câch dâng tin cây. 
Truông hgp viêc cung câp dich vu liên quan dèn nhièu nâm thi doanh thu duge ghi nhân trong nâm theo kêt quâ 
phân công viêc dà hoàn thành vào ngày lâp Bàng cân dôi kê toân cüa nâm dô. Kêt quâ cüa giao dich cung câp 

dich vu duge xâc dinh khi thôa mân câc diêu kiên sau:

- Doanh thu duge xâc dinh tuong dôi chàc chàn;
- Cô khà nâng thu duge lgi ich kinh tê tù giao dich cung câp dich vu dô;

- Xâc djnh duge phân công viêc dâ hoàn thành vào ngày lâp bàng cân dôi kê toân;
- Xâc djnh duge chi phi phât sinh cho giao dich và chi phi dê hoàn thành giao djeh cung câp dich vu dô.
Phân công viêc cung câp djeh vu dà hoàn thành duge xâc dinh theo phuong phâp dânh giâ công viêc hoàn thành.

+ Doanh thu hoat dông tài chinh:
Doanh thu phât sinh tù tièn lâi, cô tùc, lgi nhuân duge chia và câc khoàn doanh thu hoat dông tài chinh khâc 

duge ghi nhân khi thôa mân dông thài câc diêu kiên sau:
- Cô khà nàng thu duge lgi ich kinh tê tù giao djeh dô;

- Doanh thu duge xâc dinh tucmg dôi châc chàn;
Cô tùc, lgi nhuân duge chia duge ghi nhân khi Công ty duge quyên nhân cô tùc hoàc quyên nhân lgi nhuân tù 

viêc gôp vôn.

15. Nguyên tâc kê toân chi phi tài chinh.
Câc khoàn chi phi duge ghi nhân vào chi phi tài chinh gôm:

- Chi phi hoàc câc khoàn lô liên quan dên hoat dông dâu tu tài chinh;
- Chi phi di vay vôn;
- Câc khoàn lô do thay dôi ty giâ hôi doâi câc nghiêp vu phât sinh liên quan dên ngoai tê;

Câc khoàn trên duge ghi nhân theo tông sô phât sinh trong kÿ, không bù trù vâi doanh thu hoat dông tài chinh.
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V. Thông tin bô sung cho câc khoân mue trinh bày trong Bâng cân dôi ke toân Dan vi tinh: VND

1. Tiên Cuôi ky Dâu nam

- Tiên mât 30.675.609 1.431.903.788

- Tiên gùi ngân hàng không ky han 42.393.648.856 45.577.161.160

Công 42.424.324.465 47.009.064.948

2. Câc khoân dâu tir tài chinh Cuôi ky Dâu nâm

a) Ch lin g khoân kinh doanh Giâ goc
Du- phông 
giàm giâ Giâ goc

Du* phông 
giâm giâ

- Cô phiêu Công ty CP Càng Dông Nai 29.243.800.000 (4.058.800.000)
- Trâi phiéu Công ty CP DT nuôc sach và 
moi tnrcrng ECO&MORE 28.829.643.836

b) Dâu tir nâm gi£r dên ngày dâo han 19.000.000.000 19.000.000.000

- Tièn gùi ngân hàng VIB cô kÿ han 6T 18.000.000.000 18.000.000.000

- Trâi phiêu Vietinbank Hài Ducmg KH 10 nâm 1.000.000.000 1.000.000.000

Công 19.000.000.000 44.185.000.000

3. Phâi thu cûa khâch hàng Cuôi ky Dau nâm

a) Phâi thu cûa khâch hàng ngân han 172.953.057.517 126.674.408.676

- Công ty CP LICOGI 16 - TPHCM 29.403.256.772 22.070.659.219

- Công ty TNHH XD Tir Lâp - TB Tri Phucmg 2 15.838.200.000 0

- BQL Trung ircmg Câc du an thuÿ lçri (CPO) - 
TB Dông Phu Xi, Tha Pha Nong Phông 12.393.618.250 0
- Ban quân lÿ Dâu tu và Xây dung Thuÿ loi 
10 - TB Công Xuân Hoà 12.382.631.000 0

- Phâi thu khâch hàng khâc: 102.935.351.495 104.603.749.457

b) Phâi thu cûa khâch hàng dài han 14.826.254.000 3390.535.000
- Ban duy tu câc CTNN và PTNT - Sà NN & 
PTNT TP Hà Nôi - TB Yên Nghîa 14.826.254.000 0

- BQLDA CT thüy loi Nôi dông - TB Dô Hàn 0 3.390.535.000

Công 187.779.311.517 130.064.943.676

4. Phâi thu khâc Cuôi ky Dâu nâm

a) Ngân han 33.835.060.937 6.467.266.146

- Tarn ùng 4.293.309.490 4.973.301.172

- Phâi thu khâc 19.376.751.447 321.964.974
- Kÿ quÿ tièn thuê nhà VP CN Hô Chi Minh kÿ 

han 12 T 15.000.000 0
- Kÿ quÿ bào lânh bâng tièn gùi tai VIB Hài 

Duong kÿ han 12 thâng 0 172.000.000

- Kÿ quÿ bào lânh bâng tiên gùi tai Vietinbank 
Hài Ducmg kÿ han 1T - 6T 10.150.000.000 0

- Kÿ quÿ bào lânh bâng tièn gùi tai VCB Hài 
Duomg kÿ han 01 thâng 0 1.000.000.000
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4. Phâi thu khâc (tiêp theo) Cuôi ky Dâu nâm
b) Dài han 3.143.690.000 3.143.690.000
- Bât coc thuê nhà làm viêc VP Hà Nôi 03 nâm 43.690.000 43.690.000
- Kÿ quÿ bào lânh bàng tièn gùi tai Vietinbank 

Hài Duomg kÿ han 24 thâng 3.100.000.000 3.100.000.000
Công 36.978.750.937 9.610.956.146

J. Hàng ton kho: . : - Cuôi ky Dâu nâm
Giâ goc Du p  hong Giâ gôc Du p hàng

- Nguyên lieu, vât lieu; 46.012.713.969 50.875.282.165
- Công eu, dung eu; 1.153.627.003 1.328.866.957
- Chi phi sàn xuât kinh doanh dà dang; 4.926.106.684 3.704.098.380
- Thành phâm; 28.212.052.141 (134.740.093) 39.640.970.322 (174.750.478)
- Hàng hôa; 24.307.358.816 (279.751.758) 13.449.722.638 (279.751.758)
- Hàng gùi bân; 5.372.300.778 1.538.669.871

Công 109.984.159.391 (414.491.851) 110.537.610.333 (454.502.236)

6. Tài sàn dâ dang dài han: Cuôi ky Dâu nâm
Giâ gôc GT cô thê thu hôi Giâ goc GT cô thê thu hôi

a) Mua sàm: 56.000.000 56.000.000 923.854.683 923.854.683
+ Dây chuyên anphaset mua tù Nhât - X. Bue 0 0 477.794.683 477.794.683
+ May phô tô ricoh mp4002 - CN HCM 56.000.000 56.000.000
+ May phay kiêu giucmg dâ qua sù dung - X. CK 0 0 446.060.000 446.060.000
b) Xây dung ca bân dû dang: 17.181.259.619 17.181.259.619 631.257.049 631.257.049
+ Nhà chong ôn xuômg Bue 0 0 52.242.661 52.242.661
+ Bâu trôn cât Furan 3 tan mai xuàng Bue 0 0 99.430.000 99.430.000
+ Mông mây doa CNC xuômg CK 0 0 141.194.933 141.194.933
+ Phông chong ôn sàng rung phâ khuôn X.Bûc 9.836.000 9.836.000
+ Nhà vân phông diêu hành xuômg Bue 2.646.363.636 2.646.363.636 0 0
+ Hê thông xù lÿ nuô'c thài CS 13 348.602.745 348.602.745 0 0
+ Xây dung Công trinh nhà diêu hành 14.085.518.238 14.085.518.238 154.545.455 154.545.455
+ Mây lât son khuôn xuômg Büc 0 0 22.000.000 22.000.000
+ Mây cân bâng dông P QLCL 0 0 45.970.000 45.970.000
+ Hê thông loc bui xuômg Ca khi 0 0 8.192.000 8.192.000
+ Mây trôn làm thao xuômg Bue 0 0 16.743.000 16.743.000
+ Hê thông loc bui cât tuai xuômg Bûc 90.939.000 90.939.000 90.939.000 90.939.000

Công 17.237.259.619 17.237.259.619 1.555.111.732 1.555.111.732

7. Chi phi trâ tru&c Cuôi ky Dâu nâm
a) Ngân han
- Công eu, dung eu xuât dùng; 839.187.293 592.301.713
- Câc khoân khâc; 1.597.158.600 1.097.348.327

Công 2.436345.893 1.689.650.040
b) Dài han
- Chi phi công eu dung eu chà phân bo 1.389.632.751 1.128.133.525
- Câc khoân khâc 54.166.664 6.418.107.108

Công 1.443.799.415 7.546.240.633
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8. Tâng, giâm tài sân co dinh hùu hinh:

Khoân mue Nhà cüa, 
vât kiên truc Mây môc, thiét bj Phuffng tien 

vân tài, truyên dan
Thiêt bj dung eu 

quân lÿ Tông công

Nguyên giâ

So du- dàu nàm 67.228.541.045 53.486.414.998 16.240.348.056 1.431.466.363 138.386.770.462

- Mua trong kÿ 17.786.750.364 647.045.455 18.433.795.819

- Dau tu XDCB hoàn thành 121.686.890 121.686.890

- Tâng khâc

- Thanh lÿ, nhugng bân (2.396.670.000) (2.396.670.000)

- Giàm khâc

Sô du cuôi ky 64.831.871.045 71.394.852.252 16.887.393.511 1.431.466.363 154.545.583.171

Giâ tri hao mon lûv ké

So du dâu nàm 32.348.935.465 40.181.609.887 11.732.837.750 1.316.179.506 85.579.562.608

- Khâu hao trong ky 2.741.327.941 4.853.845.101 1.028.864.062 115.190.754 8.739.227.858

- Tâng khâc

- Thanh lÿ, nhugng bân (2.396.670.000) (2.396.670.000)

- Giâm khâc

Sô du cuoi ky 32.693.593.406 45.035.454.988 12.761.701.812 1.431.370.260 91.922.120.466

Giâ tri con lai

- Tai ngày dâu nàm 34.879.605.580 13.304.805.111 4.507.510.306 115.286.857 52.807.207.854

- Tai ngày cuôi ky 32.138.277.639 26.359.397.264 4.125.691.699 96.103 62.623.462.705

- Nguyên giâ TSCD cuôi ky ââ khâu hao
hêt nhimg vân con sicdung; 13.161.424.869 24.626.976.595 8.175.814.783 921.419.363 46.885.635.610
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9. Tâng, giâm tài sân cô âinh vô hinh:

Khoân mue Quyên 
sir dung dât

Chi phi dèn bù 
GPMB co" sô' Il

Câc phàn mêm 
thiêt ké

Phàn mêm 
ké toân Tông công

Neuvên eiâ

So du dâu nâm 453.431.700 2.585.257.553 6.067.200.000 103.512.000 9.209.401.253

- Mua trong nàm 0

- Tao ra tù nôi bô DN

- Tâng khâc

- Thanh lÿ, nhirçmg bân (453.330.000) (453.330.000)

- Giâm khâc

So du cuoi ky 101.700 2.585.257.553 6.067.200.000 103.512.000 8.756.071.253

Giâ tri hao mon lüv kê

So du dâu nâm 0 1.809.516.261 6.067.200.000 16.027.665 7.892.743.926

- Khâu hao trong kÿ 161.578.596 20.702.400 182.280.996

- Tâng khâc

- Thanh lÿ, nhuong bân

- Giâm khâc

Sô du cuoi kÿ 0 1.971.094.857 6.067.200.000 36.730.065 8.075.024.922

Giâ tri côn lai

- Tai ngày dâu nâm 453.431.700 775.741.292 0 87.484.335 1.316.657.327

- Tai ngày cuôi kÿ 101.700 614.162.696 0 66.781.935 681.046.331
- Nguyên giâ TSCD cuôi ky ââ khâu hao

hêt nhimg vân côn si’r dung; 6.067.200.000 6.067200.000
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10. Vay và na thuê tài chinh Cuoi ky Dâu nàm

a) Vay ngân han

- NHTMCP Công thucmg VN CN Hài Duong ( 1 ) 49.944.779.892 71.621.533.992

- NHTMCP Quoc tê VN CN HD (2) 18.000.000.000 8.229.141.936

- NHTMCP Quân dpi CN Hài Duong (3) 9.998.520.582 7.132.812.347

- Vay câ nhân (4) 47.842.034 234.509.960

Công 77.991.142.508 87.217.998.235

c) Thuyêt minh chi tiêt vê câc khoân vay

(1) Hop dong cho vay han mùc so 06.06/CNHD9/2019/HDCVHM/NHCT340-HAPUMA ngày 06/06/2019 cüa 

Ngân hàng TMCP Công thuong Viêt Nam - Chi nhânh Hài Dirong vôi câc dièu khoân chi tiêt sau:

+ Han mire tin dung: 120 tÿ dong.

+ Mue dlch vay: Bo sung von liru dong phuc vu sàn xuât kinh doanh.

+ Thôi han cûa hop dông: hêt ngày 31/05/2020.

+ Lâi suât cho vay: Théo timg giây nhân ng, tai thôi diém 31/12/2019 là 6,5%/ nàm

+ Câc hinh thùc bâo dàm tiên vay: Thê châp tài sàn gôm toàn bô nhà xiràng, mây môc thiêt bj, tài sàn khâc gàn 

liên vôi quyèn sù dung dât sô G499514 do UBND tinh Hài Himg câp ngày 22/04/1996; Toàn bô nhà xuông, 

mây môc, thiêt bi, tài sàn khâc gàn lièn vôi quyên sù dung dât sô AL569038 do UBND tinh Hâi Duong câp ngày 

30/05/2008.

(2) Hop dong tin dung so 027.HDTD2.024.19 ngày 19/01/2019 vôi Ngân hàng TMCP Quôc Tê - Chi nhânh Hài 

Duong vôi câc dièu khoân eu thê sau:

+ Han mùc cho vay ngân han: 30 tÿ dong.

+ Mue dich vay: Bo sung von liru dông phuc vu sàn xuât kinh doanh.

+ Thôi han cùa hop dông: 12 thâng kê tù ngày kÿ hop dông

+ Lâi suât cho vay: Théo lâi suât thâ nôi, tai ngày 31/12/2019 lâi suât cho vay không quâ 7,7%/nàm 

+ Câc hînh thùc bào dàm tiên vay: Toàn bô câc khoân phài thu và mot phân HTK luân chuyên cùa Công ty.

(3) Hop dong cap tin dung sô 52214.19.270.2131526.TD ngày 12/12/2019 vôi Ngân hàng TMCP Quân dôi - CN 

Hài Duong vôi câc diêu khoân chi tiêt sau:

+ Han mùc cho vay: 20.000.000.000 dong 

+ Mue dich vay: Vay vôn phuc vu sàn xuât kinh doanh.

+ Thôi han cùa hop dông: Den hét ngày 28/11/2020

+ Lâi suât cho vay: Théo tùng giây nhân no. Tai ngày 31/12/2019 là tù 6% -r 6,5%/ nàm.

+ Câc hinh thùc bào dàm tiên vay: Không tài sàn bâo dàm tôi da 10 tÿ dông, phân côn lai bâo dàm bâng hàng hoâ, 

quyèn doi no hoàc khoân phài thu hinh thành tù câc phuong ân MB tài tro.

(4) Là câc khoân vay cùa nguôi lao dông trong Công ty theo chuong trinh và chinh sâch nôi bô, nhàm huy dông 

vôn luu dông vôi thôi gian duôi 12 thâng. Lâi suât thôa thuân nhung không cao hon lâi suât huy dông binh quân 
cùa câc NH thuong mai công 02%.
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11. Phâi trâ nguài bâti Cuôi kÿ Dau ttâm

a) Phâi trâ ngurfri ban ngàn han

Công ty CP Ché tao Bien co Hà Nôi 55.836.089.338 40.555.815.117

Công ty CP Kÿ nghê diên ccr Hà Nôi 15.471.330.875 4.974.126.300
Y ong  P eng  M ach inery  and E qu ipm ent Co.,
Limited (YPM) 8.463.289.260 8.524.448.940

- Phài trâ câc doi tuçmg khâc: 20.125.740.636 45.540.351.342

Công 99.896.450.109 99.200.469.117

12. Thuê và câc khoân phâi nôp nhà rtic&c Dâu kÿ Sô phâi nôp 
trong kÿ

Sô dâ thuc nôp 
trong kÿ Cuôi kÿ

a) Phâi nôp
- Thué Giâ tri gia tàng (1.774.449.684) 10.021.254.470 4.718.787.598 3.528.017.188

+  Tai TP Hùi Duomg (1.832.728.772) 9.484.272.196 4.467.588.130 3.183.955.294

+  Tai Chi nhânh Hà Nôi 13.229.782 5.728.557 13.229.782 5.728.557

+  Tai Chi nhânh Hô Chi Minh 45.049.306 531.253.717 237.969.686 338.333.337

- Thué Thu nhâp doanh nghiêp 2.499.140.748 3.897.403.463 4.067.196.109 2.329.348.102

- Tiên thuê dat, thuê nhà dat 0 377.747.836 377.747.836 0

- Thuê Thu nhâp câ nhân 227.555.227 727.523.436 586.378.986 368.699.677

Công (4.105.984.428) 15.023.929.205 9.750.110.529 6.226.064.967

13. Chi phi phâi trâ Cuôi kÿ Dau nam

a) Ngàn han

- Chi phi lài vay phâi trâ 154.700.000 213.000.000

- Ân ca thâng 12, phi kiêm toân 258.710.400 228.537.300

- Chi phi khâc phuc vu SXKD 452.065.155 2.016.850.000

- Hoa hông moi giôi bân hàng 3.508.709.000 0

- Hoa hông, CKBH, thucmg bân hàng dai lÿ 903.121.080 330.672.727

Công 5.277.305.635 2.789.060.027

14. Phâi trâ khâc Cuôi kÿ Dâu nâm
a) Ngàn han

- Kinh phi công doàn 88.928.100 78.525.800

- Nhân kÿ quÿ, kÿ cuçc ngàn han 65.600.000 144.800.000

- Câc khoân phâi trâ, phài nôp khâc 38.597.187 26.491.872

Công 193.125.287 249.817.672
b) Dài han

- Nhân kÿ quÿ, kÿ cuçc dài han 600.000.000 1.100.000.000

Công 600.000.000 1.100.000.000
-

15. Duphong phâi trâ Cuôi kÿ
*

Dâu nâm
b) Dài han

- Du phông bào hành sân phâm hàng hôa; 38.756.434.850 22.012.486.392
Công 38.756.434.850 22.012.486.392

.28
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16. Vôn chu s& h Cm

a) Bâng dôi chiêu bien dông cüa von chù sor hûui
Câc khoân mue thuôc von chù sô’ hûu

Nôi dung Von gôp cüa 
chù sô hûu

Thàng du 
von cô phàn

Quÿ dâu tu 
phât triên

Quyèn 
chon 

chuyên 
dôi trâi 
phiéu

Von 
khâc 
cûa 

chû sa  
hûu

Chênh 
lêch 
dânh 
giâ lai 
tài sân

Chênh 
lêch tÿ 

giâ

LNST thuê 
chua phân phôi

và câc quÿ

Câc
khoân
mue
khâc

Công

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sô du dàu nam truac 86.000.000.000 18.583.000.000 9.182.797.985 0 0 0 0 27.376.566.209 0 141.142.364.194

- Tàng von trong nâm nay

- Lài trong nâm nay 28.583.635.030 28.583.635.030

- Tàng khâc

- Thircmg Ban diêu hành (1.532.250.000) (1.532.250.000)

- Chi cô tue nâm 2017 và tam un g 
nâm2018 (30.100.000.000) (30.100.000.000)

- Giâm khâc

So du- dâu nâm nay 86.000.000.000 18.583.000.000 9.182.797.985 0 0 0 0 24.327.951.239 0 138.093.749.224

- Tàng von trong nâm nay 50.800.000.000 12.797.333.333 63.597.333.333

- Lài trong nâm nay 28.943.982.570 28.943.982.570

- Tàng khâc

- Thuông Ban diêu hành (460.750.000) (460.750.000)

- Chi cô tire nâm 2018 sô côn lai (8.600.000.000) (8.600.000.000)

- Giàm khâc

Sô du cuôi kÿ này 136.800.000.000 31.380.333.333 9.182.797.985 0 0 0 0 44.211.183.809 0 221.574.315.127
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b) Chi tiêt von gôp cüa chü sù hîru Cuôi ky Dâu nâm

- Vôn gôp cüa câc co dông 136.800.000.000 86.000.000.000

Công 136.800.000.000 86.000.000.000

17. Nguôn kinh phi Giâ tri

- Nguôn kinh phi côn lai dâu nâm: (8.067.570)
- Nguôn kinh phi duçrc câp trong nâm: 4.730.000.000
- Chi su nghiêp: 4.815.220.000

- Nguôn kinh phi côn lai cuôi ky: (93.287.570)

VII. Thông tin bô sung cho câc khoân mue trinh bày trong Bâo câo kêt quâ hoat dông kinh doanh

1. Doanh thu bân hàng và CCDV Quy IV/2019 Quy IV/2018 Lûy kê nâm 2019 Lûy kê nâm 2018

- Doanh thu bân hàng hôa 56.787.018.306 106.823.273.788 102.856.856.837 145.989.835.278

- Doanh thu bân thành phâm 187.013.035.154 121.311.252.454 435.363.077.843 667.554.326.746

- Doanh thu cung câp dich vu 34.377.268.919 6.404.209.569 44.159.461.403 13.887.397.867

Công 278.177.322.379 234.538.735.811 582.379.396.083 827.431.559.891

2. Câc khoân giâm trie doanh thu Quy IV/2019 Quy IV/2018 Lûy kê nâm 2019 Lûy kê nâm 2018

- Hàng bân bi trà lai. 0 77.945.455 0 345.204.110

Công 0 77.945.455 0 345.204.110

3. Doanh thu thuan ve bân hàng và CCDV Quy IV/2019 Quy IV/2018 Lûy kê nâm 2019 Lûy kê nâm 2018

- Doanh thu bân hàng hôa 56.787.018.306 106.823.273.788 102.856.856.837 145.989.835.278

- Doanh thu bân thành phâm 187.013.035.154 121.233.306.999 435.363.077.843 667.209.122.636

- Doanh thu cung câp djeh vu 34.377.268.919 6.404.209.569 44.159.461.403 13.887.397.867

Công 278.177.322.379 234.460.790.356 582.379.396.083 827.086.355.781

4. Giâ vôn hàng bân Quy IV/2019 Quy IV/2018 Lûy kê nâm 2019 Lûy kê nâm 2018

- Giâ vôn cüa hàng hôa dâ bân; 49.556.006.733 90.821.409.804 85.325.991.493 128.671.634.592

- Giâ vôn cüa thành phâm dâ bân; 137.337.015.852 88.705.742.743 326.437.519.380 548.487.154.252
- Giâ vôn cüa dich vu dâ cung câp; 9.409.628.449 4.277.256.855 14.489.591.266 8.305.162.128

- Hoàn nhâp du phông giàm giâ hàng tôn kho; (40.010.385)

Công 196.302.651.034 183.804.409.402 426.213.091.754 685.463.950.972

J. Doanh thu hoat dông tài chinh Quy IV/2019 Quy IV/2018 Lûy kê nâm 2019 Lûy kê nâm 2018
- Lâi tiên gùi 600.941.802 194.888.429 1.291.850.881 231.997.149
- Lâi cho vay vôn 0 61.404.111 40.596.987 291.911.294
- Lâi chênh lêch tÿ giâ ngoai tê 2.732.757 625.552.077 344.811.191 708.635.941
- Thu nhâp hoat dông dâu tu CK, dâu tu khâc 1.373.950.685 365.840.346 2.967.500.000 11.837.284.169

Công 1.977.625.244 1.247.684.963 4.644.759.059 13.069.828.553
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6. Chi phi tài chinh Quÿ IV/2019 Quÿ IV/2018 Lüy kê nâm 2019 Lüy kê nâm 2018

- Chi vè hoat dông DT mua bân chûng khoân 0 296.866 88.298.365 14.823.276.605
- Hoàn nhâp du phông giàm giâ chûng khoân 0 (146.000.000) (4.058.800.000) (146.000.000)
- Lài tiên vay 779.430.607 1.627.739.567 3.931.475.300 7.345.205.944
- Chiét khâu thanh toân, lài ky quÿ 138.905.830 121.631.000 223.570.660 284.941.082

- Lô chênh lêch ty giâ 198.769.569 73.688.933 345.304.021 75.592.173

Công 1.117.106.006 1.677.356.366 529.848.346 22.383.015.804

7. Th u nhâp khâc Quÿ IV/2019 Quÿ IV/2018 Lüy kê nâm 2019 Lüy kê nâm 2018

- Thu vê nhuong bân TSCD 0 0 3.253.275.455 0

- Thu nhâp khâc 2.000.000 4.680.200 172.513.489 22.240.900

Công 2.000.000 4.680.200 3.425.788.944 22.240.900

8. Chi phi khâc Quÿ IV/2019 Quÿ IV/2018 Lüy kê nâm 2019 Lüy kê nâm 2018

- Chi vê nhuong bân TSCD 0 0 552.330.000 0

- Chi phi phat do vi pham hop dong 24.438.436 15.871.680 73.746.140 15.871.680

- Vi pham câc quy dinh vê thuê, hành chinh 238.100.045 191.989.000 1.138.297.608 229.025.064

Công 262.538.481 207.860.680 1.212.043.748 244.896.744

9. Chiphi bàn hàng và chiphi quân lÿ DN

a) Câc khoân chi phi QLDN PS trong ky Quÿ IV/2019 Quÿ IV/2018 Lüy kê nâm 2019 Lüy ké nâm 2018

- Chi phi tièn luomg nhân viên quân lÿ 6.861.017.200 6.137.054.800 15.614.214.163 14.599.490.600

- Chi phi nguyên nhiên vât lieu quân lÿ 460.599.094 330.946.532 1.465.668.860 944.762.769

- Chi phi dô dùng vân phông 481.645.028 108.832.000 1.203.677.927 308.737.909

- Chi phi khâu hao TSCD 512.488.961 530.914.983 2.004.834.974 2.307.107.544

- Thuê, phi và le phi 378.364.375 673.556.043 1.404.058.826 1.002.907.291

- Chi phi du phông quÿ tiên luong thuc hiên 8.816.000.000 0 8.816.000.000 0

- Chi phi du phông phâi thu khô dôi 928.026.295 1.430.187.950 2.134.914.745 2.203.627.240

- Chi phi dich vu mua ngoài 2.761.931.937 1.232.268.975 5.336.740.226 3.019.849.201

- Chi phi bàng tiên khâc 2.681.690.466 2.893.420.220 10.398.147.095 11.466.934.007

Công 23.881.763.356 13.337.181.503 48.378.256.816 35.853.416.561

b) Câc khoân CPBH phât sinh trong ky Quÿ IV/2019 Quÿ IV/2018 Lüy kê nâm 2019 Lüy kê nâm 2018

- Chi phi tiên luong nhân viên 1.601.783.000 1.412.293.400 4.202.249.800 3.294.464.100

- Chi phi dung eu, dô dùng 1.972.491.373 8.892.553 2.016.033.406 8.892.553

- Chi phi du phông bào hành sàn pham 13.595.152.000 12.700.038.182 20.629.181.900 20.831.171.176

- Chi phi quâng câo 111.050.000 42.111.300 266.223.809 42.111.300

- Chi phi bân hàng truc tiêp 82.712.000 57.216.000 312.847.000 571.070.300

- Chi hoa hong, moi giôi 11.211.169.961 4.362.355.053 27.646.951.892 12.780.740.020

- Chi phi dich vu mua ngoài 7.664.152.604 2.021.709.010 17.016.011.139 28.464.786.375

- Chi phi khâc phuc vu bân hàng 5.586.373.110 4.568.325.028 9.839.150.937 7.813.929.501

Công 41.824.884.048 25.172.940.526 81.928.649.883 73.807.165.325
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c) Câc khoân ghi giâm CPBH và CP QLDN Quÿ IV/2019 QuÿIV/2018 Lüy kê nâm 2019 Lüy kê nâm 2018

- Hoàn nhâp du phông bâo hành SP, hàng hôa 996.605.482 655.306.790 3.885.233.442 7.801.874.195
- Hoàn nhâp du phông phài thu khô dôi 118.820.850 136.785.000 1.183.886.650 5.525.473.350
- Câc khoân ghi giâm khâc: 7.801.482 325.564.394 108.676.132 445.615.508

+ Chi phi ban hàng 0 291.972.727 0 310.816.747
+ Chi phi QLDN 7.801.482 33.591.667 108.676.132 134.798.761

Công 1.123.227.814 1.117.656.184 5.177.796.224 13.772.963.053

10. Chi phi sân xuât, kinh doanh theoyéu to Quÿ IV/2019 Quÿ IV/2018 Lüy kê nâm 2019 Lüy kê nâm 2018

- Chi phi nguyên lieu, vât lieu, nhiên lieu 89.192.685.232 60.610.522.434 238.204.737.953 473.339.159.811

- Chi phi nhân công 31.562.414.498 19.784.152.359 66.913.391.094 47.272.456.359

- Chi phi khâu hao tài sân co dinh 2.045.082.139 2.001.584.465 8.820.302.187 8.336.769.098

- Chi phi dich vu mua ngoài 28.964.966.349 20.895.139.774 78.074.297.804 77.558.023.796

- Thuê, phi và lê phi 378.364.375 279.886.342 1.400.770.676 609.145.106

- Trich lâp/Hoàn nhâp DP phài thu khô dôi 809.205.445 1.293.402.950 951.028.095 (3.321.846.110)

- Trich lâp/Hoàn nhâp DP bào hành sàn phâm 12.598.546.518 12.044.731.392 16.743.948.458 4.898.163.987

- Chi phi khâc bàng tièn 13.781.154.791 5.430.012.409 32.177.162.554 17.251.772.049

Công 179.332.419.347 122.339.432.125 443.285.638.821 625.943.644.096

11. Chi phi thué TNDN hiên hành Quÿ IV/2019 Quÿ IV/2018 Lüy kê nâm 2019 Lüy kê nâm 2018
- Chi phi thuê TNDN tinh trên thu nhâp 

chiu thuê nâm hiên hành 3.830.207.354 2.798.425.006 7.869.537.193 7.615.307.85 L

- Dièu chinh chi phi thuê TNDN cüa câc 
nâm tru6c vào chi phi thuê thu nhâp hiên 
hành nâm nay 0 0 0 0

- Tông chi phi thué TNDN hiên hành 3.830.207.354 2.798.425.006 7.869.537.193 7.615.307.851

VU!. Thông tin bô sung cho câc khoân mue trinh bày trong Bâo câo luru chuyên tien tê 
IX. Nhîrng thông tin khâc

Hâi Ducmg, ngày 14 thâng 01 nâm 2020
Ngirôi lâp biêu Giâm dôc tài chinh Tông giâm dôc
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CÔNG TY CÔ PHÀN 
CHÉ TAO BOM HÂI DÜ0NG

f f .  H A PU M A

So: 42/CV-CTB
(Giâi trinh chênh lêch két quà SXKD quÿ IV nâm 2019)

CÔNG HOÀ XÂ HÔI CHÜ NGHÎA VIÊT NAM 
Dôc lâp - T y  do - Hanh phüc

____________  ̂ *__________________

H âi Ducmg, ngày 20 thâng 01 nâm 2020

GIÂI TRINH VÊ KÉT QUÂ SÂN XUÂT KINH DOANH
Quÿ IV NÂM 2019

Kinh mii : - Uy ban chiriig khoân Nhà niroc
- So1 Giao dich chiïng khoan Hà Nôi
- Quÿ vj cô dông cüa Công ty CP Chê tao Boni Hâi Dirong

Công ty Cô phân Chê tao Bom Hâi Ducmg xin giâi trinh chênh lêch kêt quà sân 
xuât kinh doanh quÿ IV nâm 2019 theo yêu câu công bô thông tin tai Thông tu 
155/2015/TT-BTC cua Bô tài chinh ban hành, eu thê nhu sau:

STT Câc chï tiêu chi tiét Quÿ IV/2018 Quÿ IV/2019
Chênh lêch 

Q4/2019 so vôi 
Q4/2019 (%)

1 Tông doanh thu 235.710.475.319 280.315.210.839 +18,92%

2 Tông chi phi 223.082.092.363 262.265.715.111 + 17,56%

3 Loi nhuân truoc thuê 12.628.382.956 18.049.495.728 + 42,93%

4 Loi nhuân sau thuê 9.829.957.950 14.219.288.374 + 44,65%

Tông doanh thu quÿ IV nâm 2019 tâng 18,92 % so vôi cùng kÿ nâm 2018, nhung 
tông chi phi trong kÿ chi tâng 17,56% là do trong quÿ IV nâm 2019, Công ty dâ cô nhiêu 
bien phâp tiêt kiêm vât tu trong sân xuât, quân lÿ chi phi ngày càng chât chê, hiêu quâ. Do 
vây dân dên loi nhuân sân xuât kinh doanh truôc thuê quÿ IV nâm 2019 tâng 42,93% so 
vôd quÿ IV nâm 2019.

Thay mât Ban diêu hành Công ty trân trong giâi trinh và bâo câo!

Noi nhân:
-  Uÿ ban chüng khoân NN
- Sà giao dich chüng khoân Hà Nôi.
- Website Công ty: www.havurna.com 

-LuuThuky. TCHC

CÔNG TY CP CHÉ TAO BOM HÂI DÜGNG 
NGlTÔI CHIU TRÂCH NHIKM CÔNG BÔ THÔNG TIN

(Chükÿ, ho tên, âôngdâu)

http://www.havurna.com
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