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Cong ty 06 phn Du tu và Kinh doanh Nhâ Khang Din 

THONG TIN CHUNG 

CONG TY 

Cong ty Co phn Du tLy Va Kinh doanh Nhà Khang Cin (Cong ty") là mt cong ty co' phn dc 
thành lp theo Lut Doanh nghp Viêt Nam theo Giy Ch'ng nhn d6ng k' kinh doanh so 
4103006559 do S& Ké hoach và Du tLY Thành ph 40 HO Chi Minh cp ngày 2 thàng 5 nàm 2007, và 
cãc Giày Ching nhn clang ky kinh doanh diéu chinh. 

Cong ty du,ac niêm yet ti S& Giao dch Chvng khoàn Thành phO HO Chi Minh theo giy phép niêm 
yet sO 11/QD-SDGHCM do S& Giao dich Chii'ng khoàn Thành phO HO Chi Minh cp ngay 21 thàng 
1 nãm 2010. 

Hoat dng chinh cüa Cong ty là cho thuê, mua bàn nhà ó nhn quyén sO' dung 	t dé xäy dy'ng 
nhà & bàn và cho thuê, du tu' xày dung c s& ha tang theo quy hoach xày dçrng nhà & de" chuyén 
quyén sO' dyng dt; xày dçi'ng dan dyng và cong nghip; va tu' vn bt dng san. 

Cong ty có try s& chinh dang k' ti Phông 603, Lu 6, Tôa nhà Centec, 72-74 Du'&ng Nguyen Thi 
Minh Khai, Phu'ng 6, Qun 3, Thành phO HO Chi Minh, Vit Nam. 

HQI DONG QUAN TR! 

Các thành viên Hi dOng Quán tri trong k' Va vào ngày lap bào cáo nay nhu sau 

Ong L' Dién San ChO tjch 
Ba Nguyen Thl Diu Phuo'ng Thành viên 
Ong David Robert Henry Thành viên 	 TO' nhim ngày 15 thang 4 nàm 2014 
Ba HO Thi Minh Thào Thành viên 	 BO nhiêm ngày 15 thàng 4 nàm 2014 
Ba Mai Trn Thanh Trang Thành vien 
Ong Nguyen Dinh Bào Thành viên 

BAN KIEM SOAT 

Các thành viên Ban kiém soát trong k' Va vào ngày lap báo cáo nay nhu' sau 

Ba Vu'ang Hoang Thào Linh 	Trt&ng ban kiém soät 
Ong Trn DO'c Thng 	 Thành viOn 
Ba Lê Thi Thu HuyOn 	 Thành vien 	 TO' nhim ngày 15 tháng 4 nàm 2014 
Ong Hoang Mnh Phong 	Thành viên 	 BO nhim ngay 15 thang 4 nàm 2014 

BAN TONG GIAM DOC 

Càc thành viên Ban Tong Giám dOc trong k' Va VàO ngày Ip báo cáo nay nhu' sau 

Ong L' Dién Son TOng Giám do"c 
Ba Mai Trn Thanh Trang PhO TOng Giám dOc 
Ong Nguyn Dinh Báo PhO Tong Giám d6c 
Ba HO Thi Minh Tháo Phó Tong Giám do"c 	BO nhim ngáy 01 tháng 4 nàm 2014 

NGU'cYI DAI DIEN THEO PHAP LUAT 

Ngu'O'i d?i  din theo pháp luat  cOa Cong ty trong k' và vào ngày lap báo cáo nay ia Ong L' Dién 
San. 

Ba HO Thi Minh Thâo duqc Ong L' Dién San Oy quyén k' báo cáo tai chinh riêng cho k' ké toán 
qu' 4 két thUc ngay 31 tháng 12 nàm 2014. 



Cong ty C phn Du tu và Kinh doanh Nhà Khang Din 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban Tong Giám d6c Cong ty CO phn Du tu va Kinh doanh Nhá Khang Din (Cong ty") trinh bay 
báo cáo nay và báo cáo tài chinh rieng cCia Cong ty cho k' kO toán qu' 4 két thüc ngày 31 tháng 12 
nàm 2014. 

TRACH NHIEM CUA BAN TONG GIAM oOc DOI VO'I BAO CÁO TAI CHINH RIENG 

Ban TOng Giám Oc chiu trách nhim d6m báo báo cáo tài chinh rieng cho tü'ng ky ké toàn phán 
ánh trung thçrc va hp I' tinh hinh tài chinh rieng, két qu6 hot dOng kinh doanh riêng vá tinh hinh 
Iu'u chuyOn tién t rieng cOa Cong ty trong ks'. Trong qua trinh lap báo cáo tài chinh riéng nay, Ban 
TOng Giám dc can phài: 

• lu'a chçn các chinh sách ké toán thich hçp và áp dung các chinh sách nay mot cách nht quán, 

• thyc hin các danh giá va u'&c tinh mot cách hp l va then trQng; 

• neu rO các chun m yc kO toán áp dyng cho Cong ty cO du'c tuân thO hay khOng va tat cá 
nhQng sal loch  trong yéu so v&i nhcrng chun myc nay dã duac trinh bay và giái thich trong báo 
cáo tái chinh rieng; vã 

• lp báo cáo tài chinh riêng trên co,  s& nguyen tc hot dng lien tyc trU trung hp khOng the 
cho rang Cong ty Se tiép tyc hot dng. 

Ban TOng Giám d6c chiu trách nhiêm d6m báo viêc các so sách ké toán thich h'p duc lu'u giO dé 
phán ánh tinh hinh tài chinh rieng cOa Cong ty, vài mü'c do chinh xác hp l, ti bt k' th&i dém 
náo vá d6m bo rng các so' sách ké toán tuân thO vài ché do ké toán dA duqc áp dung. Ban TOng 
Giám d6c cong ch!u trách nhiêm ye viêc quàn I' các tái sn cOa Cong ty va do ó phái thyc hin 
các bin pháp thich hp dé ngan chàn va phát hien các hánh vi gian ln va nhQng vi pham khác. 

Ban TOng Giám dOc cam két dà tuân thO nhQng yêu cu nêu trên trong vic lap báo cáo tài chinh 
rieng kern theo. 

CONG BO CcJA BAN TONG GIAM DOC 

Theo ' kién cOa Ban TOng Giám ciOc, báo cáo tài chinh riêng kern theo dà phán ánh trung thçic va 
hp l' tinh hinh tài chinh rieng cOa Cong ty vào ngay 31 tháng 12 näm 2014, két qua hoat dcng kinh 
doanh rieng va tinh hinh lu'u chuyén tièn t riêng cho k' ké toán qu 4 két thüc cOng ngay phO hQ'p 
v&i Chun mu'c ké toán, Ché do ké toán doanh nghip Vit Nam vá các quy dnh pháp I cO lien 
quan den vic lp và trinh bay báo cáo tái chinh rieng. 

Cong ty la cOng ty m cOa các cOng ty con du'c trinh bay tai Thuyét rninh so" 12.1 cOa Thuyét minh 
báo cáo tài chinh rieng và Cong ty dang trong qua trinh hoàn thánh báo cáo tai chinh hp nht cOa 
Cong ty va các cOng ty con (sau dày goi chung là "NhOm Cong ty") vào ngày và cho k' ké toán qu' 
4 két thOc ngáy 31 tháng 12 nàm 2014 dé dáp O'ng các quy dinh ye cOng bO thông tin hin hành. 

Ngu&i sCi dyng báo cáo tái chinh rieng cn dQc báo cáo tai chinh rieng nay cOng v&i báo cáo tai 
chinh hp nhet váo ngay và cho k' ké toán qu 4 két thOc ngay 31 thang 12 nàm 2014 d4 cO 
dy dO thông tin ye tinh hinh tái chinh hop nhet, két qua hoat dng kinh doanh hp nhet và tinh 
hinh lu'u chuyOn ti 6n te hp nht cUa Nhórn Cong ty. 
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Cong ty Co" phn Eu tu và Kinh doanh Nhà Khang Din 	B01-DN 

BANG CAN DOl KE TOAN RING QUY 4 
ngay 31 thing 12 nãni 2014 

VND 

ma s6 TA/SAN 
Thuyt 
minh 

Ngay 31 fhang 12 
näm 2014 

Ngay 31 thang 12 
näm 2013 

100 A. TAI SAN NGAN HAN 1.307.340.112.144 641.086.768.880 

110 I. 	Tinvàcáckhoántto'ng 
th,ong tin 4 227.237.853.548 74.962.998.603 

111 1. 	Tién 14.237.853.548 11.962.998.603 
112 2. 	Các khoàn tucrng dLyang tién 213.000.000.000 63.000.000.000 

120 II. 	Các khoàn d4u tu' tài chInh 
ngn h?n 257.000.000.000 - 

121 1. 	Du tu' tài chnh ngn han 257.000.000.000 - 

130 M. Các khoán phài thu ngn h?n 547.090.057.107 299.939.161.522 
131 1. 	Phài thu khách hang s 17.413.178.381 15.398.354.697 
132 2. 	Tra tru'&c cho ngu'ô1 bàn 6 1.41 9.649.771 25.079.770.824 
135 3. 	Cáckhoán phàithu khác 7 528.257.228.955 259.461.036.001 

140 IV. Hang tôn kho 275.650.625.498 263.560.055.717 
141 1. 	Hang ton kho 8 275.650.625.498 263.560.055.717 

150 V. 	Tai sin ngn h?n  khác 361.575.991 2.624.553.038 
151 1. 	Chi phi tràtru'&cnganhn 321.693.243 363.129.977 
152 2. Thué gia td gia tang thJVc 

khutrCx - 2.238.853.175 
158 3. Tài sin ngn han  khác 9 39.882.748 22.569.886 

200 B. TAI SAN DAI HAN 1.166.543.466.185 1.061.633.017.432 

220 I. 	Tà!sán c6 djnh 2.558.824.143 3.210.964.147 
221 1. 	Tài sin cO dinh  hCi'u hlnh 10 2.558.824.143 3.210.964.147 
222 Nguyen giá 7.300.135.924 7.240.997.924 
223 Già tri khu hao lOy ké (4.741.311.781) (4.030.033.777) 
227 2. 	Tài sin c6jnhvOhInh 11 - - 
228 Nguyen giá 84.000.000 84.000.000 
229 Giá tri hao mOn lOy ké (84.000.000) (84.000.000) 

250 ii. 	Các khoán du tu'dài hn 1.163.302.525.753 1.057.903.911.548 
251 1. 	Dutu'vàocOngtycon 12.1 1.163.302.525.753 928.083.146.521 
252 2. Du tu' vào cong ty lien két 12.2 - 129.820.765.027 
258 3. Du tu' dài han  khác 12.3 - - 

260 III. Tàisándàih?nkhác 682.116.289 518.141.737 
261 1. Chi ph[ tràtru'&cdaihan 124.352.129 124.489.577 
268 2. TM sin dài han  khác 557.764.160 393.652.160 

270 TONG CQNG TAI SAN 2.473.883.578.329 1.702.719.786.312 



Cong ty Co phn Du tu' và Kinh doanh Nhà Khang Din 	B01-DN 

BANG CAN 001 KE TOAN RIENG QU'? 4 (tiép theo) 
ngày 31 thang 12 nãm 2014 

VND 

Ma só NGUON VON 
Thuyôt 
minh 

Ngay 31 thang 12 
nãm 2014 

Ngáy 31 thang 12 
nãm 2013 

300 A. NQ' PHAI TRA 990.109.425.740 740.230.740.729 

310 1. 	Ng,  ngnhn 757.512.619.721 332.008.439.737 
311 1. 	Vay ngn h?n 14 117.250.000.000 500.000.000 
312 2. 	Phài trá ngLy&i ban 5.297.427.139 1.189.254.020 
313 3. 	Ngu'i mua trà tièn tniâc 15 42.667.393.987 141.895.985.536 
314 4. 	Thu& Va các khoàn phâi np 

Nhà nu'àc 16 18.926.578.325 36.408.535.583 
316 5. 	Chi phi phâitrà 17 16.800.418.275 21 .925.018.317 
319 6. 	Cãckhoànphâitrâphâinp 

ngn hn khác 18 547.371.369.500 120.371.369.500 
323 7. 	Qu9 khen thu'&ng, phüc li 9.199.432.495 9.718.276.781 

330 II. 	Ng,  dài h?n 232.596.806.019 408.222.300.992 
333 1. 	Phâi trá dài h?n  khác 364.788.500 382.038.500 
334 2. 	Vay dài hn 19 207.500.000.000 403.500.000.000 
335 3. 	Thué thu nhp hoãn li 

phài trà 25.3 24.732.017.519 4.340.262.492 

400 B. VON CHU SY HU'U 20.1 1.483.774.152.589 962.489.045.583 

410 1. 	V6n chá s&h&u 1.483.774.152.589 962.489.045.583 
411 1. 	Vón có phn 750.000.000.000 480.699.740.000 
412 2. 	Thong du'vón có phn 604.692.159.925 498.373.400.000 
414 3. 	c6 phiéu qu9 - (55.093.331.075) 
417 4. 	Qu9 iu tu' phát tri4n 23.080.064.900 23.080.064.900 
418 5. 	Qudv'phôngtaichinh 11.539.532.450 11.539.532.450 
420 6. 	Lgi nhun sau thué chu'a 

phan phói 94.462.395.3 14 3.889.639.308 

440 TONG CQNG NGUON VON ,iC Z473.883..329 1.702.719.786.312 

KIN 

- 	yL<  
Tp HO 

Nguyen Trn Cm Hien 
	

Trà Thanh Trà 
	

H6 Thi Minh Thâo 
Ngu'o ip 
	

Ké toãn tru'&ng 
	

PhO tóng giám 16c 
Giy üy quyen s6: 04/2014/QO-KO 

Ngày 05 thang 02 nàrn 2015 
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Cong ty Coph An Du tu và Kinh doanh Nhâ Khang Din 	B02-DN 

BAO cÁo KET QuA HOAT DONG  KINH DOANH RIENG QU'' 4 
cho k' ké toán két thUc ngày 31 tháng 12 nàm 2014 

VND 

Ma 
s6 

CHIT/Eu 
Thuy 

ét 
rn/nh 

Qu)24 LUykéti.rcfunarn 

Nãrn nay Närn truic Näm nay 	Närn tru&c 

01 1. 	Doanh thu bàn hang 70.434.842.493 9.802.584.546 	201.121,655180 	84.475.603.507 

02 2. 	Càc khoân giàm tri:v I  

doanh thu (5.461.309.091) (8.581.441.818) 	(5.461.309,091) 	(90.946.893.636) 

10 3. 	Doanh thu thuân 21.1 64.973.533.402 1.221.142.728 	195.660.346.089 	(6.471.290.129) 

11 4. 	Giá v'n 22 (32.780.192.693) (2.819.281.926) 	(100.900.654.289) 	(19.338.160.252) 

20 5. 	L9'i nhuân gp 32.193.340.709 (1.598.139.198) 	94.759.691.800 	(25.809.450.381) 

21 6.. 	Doanh thu hoat 
dông tài chinh 21.2 2.704.704.597 14.593.344.019 	120.571.414.149 	18.978.886.217 

22 7. 	Chi phi tài chinh 23 (69.691.775.043) (6.225.938.144) 	(84.938.061.251) 	(110.437.793.883) 

23 Trong dO: 	Chi phi /äi 
vay (2.606.666.666) (6.225.938. 144) 	(17.536.056.879) 	(24.204.386.883) 

24 8. 	Chi phi bàn hang (2.581.251) (16.948.720) 	 (10.325.004) 	(113.868.629) 

25 9. 	Chi phi quàn ly 
doanh nghip (3.549.645.541) (2.751.668.575) 	(16.920.228.546) 	(18.752.804.132) 

30 10. 	Lo'i nhuân thuân ti.v 
hoat dng kinh doanh (38.345.956.529) 4.000.649.382 	113.462.491.148 	(136.135.030.808) 

31 11. 	Thu nhp khâc 24 3.020.000.000 - 	3.025.000.000 	 189.237.353 

32 12. 	Chi phi khác 24 - - 	 - 	 (4.416.250) 

40 13. 	L9'i nhuân khâc 3.020.000.000 3.025.000.000 	 184.821.103 

50 14. 	Tong lçvi nhun kê 
toân tru'ó'c thuds (35.325.956.529) 4.000.649.382 	116.487.491.148 	' 	(135.950.209.705) 

51 15. 	Chi phi thuê TNDN 
hiên hành 25.1 13.398.908.520 . 	(5.522.980.115) 	 - 

52 16. 	Chi phi thuóthu 
TNDN hoãn Iai 25.3 (5.749.141.49);,- -476.980.292) 	(20.391.755.027) 	34,173.782.004 

60 17. 	Linhuânsauthu 
TNDN 

(27.676..!O8) 
O P353.669 \ 	90.572.756.006 	(101.776.427.701) 

IAUTJVL  
* KINH DOANH HHA I 

Nguyen Trn Cm Hién 
Ngui Ip 

Ngay 05 tháng 02 nãm 2015 

Trà Thanh Trà 
Ké toán tru&ng 
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HO Thi Minh Tho 
Phó tng giàm dOc 
Giy tiy quyén so* -  04/2014/QD-KD 



COng ty Co" ph An Du tu vâ Kinh doanh Nhà Khang Din 	B03a-DN 

BAO CÁO LU'U CHUYEN TIEN Te RIENG QU' 4 
cho k ké toán két thüc ngay 31 thang 12 nãm 2014 

VND 

ma s6 CHIT/EU 
Thuyéf 
minh 

Cho kj' W foán kéf 
thUc ngay 31 fhang 

12näm 2014 

Cho k' ké toán kéf 
thác ngay 31 thang 

12 näm 2013 

I. 	LU'U CHUYEN TIEN TO HOAT 
DQNG KINH DOANH 

01 (L6) Içvi nhun tru'&c thud 116.487.491.148 (135.950.209.705) 
Diu chinh cho các khoàn: 

02 Khu hao vâ khu trcr tài sin 
có dinh 10, 11 711.278.004 763.487.943 

05 Lâitü' hotng dAu tu' (123.596.414.149) 67.184.415.783 
06 Chi phi Iäi vay 22 17.536.056.879 24.204.386.883 

08 (L6) Icvi nhun tü' hot dng kinh 
doanh tru'ó'c thay dói vOn Iu'u dng 11.138.411.882 (43.797.919.096) 

09 Giàm (tang) các khoán phài thu (175.287.424.172) (23.222.928.785) 
10 Tang hang thn kho (5.812.714.567) (30.435.867.459) 
ii Tang (giàm) các khoàn phài trà 295.046.312.049 (8.658.593.104) 
12 Giám chi ph[ trá tru'àc 41.574.182 569.781.106 
13 Ti8n lai vay d5 trà (44.051.839.468) (63.453.117.506) 
14 Thué thu nhp doanh nghip 

a np 23.2 (9.140.114.160) (8.000.000.000) 
16 Tièn chi khác cho hot dong kinh 

doanh (518.844.286) (115.879.533) 

20 Lu'u chuy6n tin thun (sü' dyng 
vào) tir hot dng kinh doanh 71.415.361.460 (177.114.524.377) 

II. LU'U CHUYEN TIN TO' HOAT 
DQNG oAu rir 

21 Tièn chi d6 mua sm tài sin có 
dlnh (59.138.000) (89.183.184) 

24 Tièn thu do thanh I' tài sin có dinh - 70.105.000 
25 Tin chi dAu tu' gOp vón vào dan vi 

khác (695.707.562.637) (261.557.250.000) 
26 Ti8n thu hói t5u tu' gOp von vào 

dun vi khác 419.969.251.104 348.806.203.000 
27 T18n thu lãl, CO tU'c và Igi nhun 

uvc chia 5.194.592.018 9.764.675.079 

30 Lu'u chuyén tin thun Si, dyng vào 
hot dng dâu tu' (270.602.857.515) 96.994.549.895 

III. LU'U CHUVEN TIN iCr HOAT 
DQNG TAI CHIN H 

31 Ph6th6nhc6phi4uv6ph6th6nh 430.712.351.000 - 
al CO phiéu qu9 

32 Mua Iai  cO phiéu cüa Cong ty dâ (20.892.412.692) 
phát hânh 

33 Tièn vay ngn han,  dâi  han  nhn 
duqc 60.000.000.000 312.213.305.883 

34 Tin chi trà nq gOc vay (139.250.000.000) (237.460.462.552) 

40 Lu'u chuyn tiên thun ti' hoot dng 
tài chinh 351 .462.351 .000 53.860.430.639 



Cong ty có phal  Du tu và Kinh doanh Nhà Khang Din 	B03-DN 

BAO CÁO LLJU CHUYEN TIEN Te RING QU"  4(ti6p theo) 
cho ki ké toán kétthüc rigày 31 thang 12 nm 2014 

Cho kj' k4 to4n Cho k' k6 toán 
két thUc ngay 31 kt thc ngAy 31 

Thuyét thang 12 näm thang 12 näm 
Ma s6 CHIT/EU minh 2014 2013 

50 (Giám) thng tin và tu'o'ng du'o'ng 
tiên thuán trong ky 152.274.854.945 (26.259.543.843) 

60 Tiên Va tu'o'ng du'o'ng tin 
dãu ky 4 74.962.998.603 101.222.542.446 

70 Tin và tu'o'ng du'o'ng tiÔn 
cuói ky 'L8S3.548 74.962.998.603 

 (ONb 
f: 	GOPHAN 	•O 

4 DAUTIJVA 
KI 	

Al 
* 

-L 	\HANG DIEN 

Trà Thanh Trà 	H6 Thi Minh Thào 
Ké toán tru'&ng 	PhO tong giam t56c 

Giy üy quyèn sO: 04120141QD-KD 

Nguyen Trn Cm Hièn 
Ngu'ô1 lap 

Ngay 05 thang 02 nãm 2015 



Cong ty Cophn Du tu' và Kinh doanh Nhà Khang Dien 	B09-DN 

THUYT MINH BAO CÁO TAI CHNH RIENG QUY 4 
vào ngày và cho k' k eA toàn két thUc ngày 31 thang 12 nàm 2014 

1. THONG TIN DOANH NGHIP 

Cong ty Co phn Du Tu,  và Kinh doanh Nhà Khang €ién (Cong ty") lb mt cong ty CO 
phn dii'oc thành lap theo Luât Doanh nghip Vit Nam theo Giy ChOng nhãn dang k' 
kinh doanh so" 4103006559 do S& Ké hoach và 	u tu' ("S& KH&CT") Thành phO HO Chi 
Minh cp ngày 2 thang 5 nàm 2007, Va CàC Giy Chtng nhãn dàng k' kinh doanh diOu 
chinh. 

Cong ty duc niêm yet tai S& Giao dich Chtng khoàn Thành phO HO Chi Minh theo giy 
phép niêm yet so" 11/QD-SDGHCM do S& Giao dlch  Chi'ng khoàn Thành phO HO Chi Minh 
cap ngày 21 thang 1 nàm 2010. 

Hot dng chinh cCia Cong ty là cho thuê, mua bàn nhà ó nhãn quyén sO' dung dt dé xày 
du'ng nhà & bàn và cho thuê, du tu Ay durng co,  s& ha tng theo quy hoach xây d'ng nhà 
& de"chuyén quyén sO' dung dt: xây d'ng dan dyng Va cong nghip: Va tLy vn bt dng 
sn. 

COngty cO try s& chinh dàng k ti Phong 603, LOu 6, TOa nhà Centec, 72-74 Dung 
Nguyen Th! Minh Khai, Phu'&ng 6, Quân 3, Thành phO HO Chi Minh, Vit Nam. 

SO lung nhàn viên cCia Cong ty tai ngày 31 thang 12 nàm 2014 là 21 (ngày 31 tháng 12 
nãm 2013: 20). 

2. CO' SO'TRiNH BAY 

2.1 	Chuan mçi'c và Che' do kex  toán áp dung 

Bào cào tài chinh riéng cOa Cong ty du'oc trInh bay bOng d6n Vit Nam ('VND") phü hp 
v&i Ché do ké toàn doanh nghip Vit Nam va các Chuan mic ké toàn Viet Nam 
(CMKTVN") do Bô Tài chinh ban hành theo: 

• Quyét dinh so 149/2001/QD-BTC ngày 31 thàng 12 nàm 2001 ye vc ban hänh bOn 
ChuOn mLic ké toàn Viêt Nam (Dot 1): 

• Qu ye" t dinh so" 165/2002/QD-BTC ngày 31 thàng 12 nàm 2002 ye viec ban hành sàu 
ChuOn mc ké toán Vit Nam (E)at 2); 

• Qu ye" t dinh sO 234/2003/QD-BTC ngày 30 thang 12 nãm 2003 ye viec ban hành sáu 
Chun mtc ké toán Viet Nam (Dt 3); 

• Qu ye(  t dinh sO 12/2005/QD-BTC ngày 15 thang 2 nàm 2005 ye vic ban hành sàu 
ChuOn my'c ké toán Vit Nam (Dot 4): Va 

• Quyét dinh so" 100/2005/QD-BTC ngày 28 thàng 12 nàm 2005 ye vic ban hành bOn 
ChuOn mçrc ké toán Vit Nam (Dt 5). 

Theo dO, bang can dOi ké toàn riêng, báo cào két qua hot dOng kinh doanh rieng, bào cáo 
lu'u chuyén tién tê riêng Va càc thuyét minh báo cáo tài chinh rieng duc trinh bay kern theo 
Va viec sO' dyng các báo cáo nay khOng dành cho các dOi tung khOng duc cung cOp các 
thong tin ye các thO tyc, nguyen tOc Va thông le ké toán ti Vit Nam và han nO'a khOng 
du'c chO dinh trinh bay tinh hinh tài chinh riêng, két qua hot dng kinh doanh riêng và luu 
chuyén tién tê riêng theo các nguyen tOo Va thông lé ké toán du'yc chap nhân rng rãi & các 
nu'c và lành thO khác ngoài Vit Nam. 

Cong ty la cong ty me cOa càc cong ty con du'ac trInh bay ti Thuyét rninh so*' 12.1 (sau day 
gQi chung là "NhOm Cong ty") Va Cong ty dang trong qua trInh hoàn thành báo cáo tài chinh 
hp nhOt cOa Nhórn Cong ty váo ngày Va cho k' ké toán qu 4 két thUc ngày 31 thàng 12 
nàm 2014 de" dáp O'ng cáo quy dinh ye cong bO thông tin hin hành. 

NgtO sO' dung nên dpc báo cáo tài chinh riêng nay cOng v&i báo cáo tai chinh hp nhOt 
cCia Nhórn Cong ty vào ngay Va cho k' ké toán qu 4 két thOc ngày 31 tháng 12 nàrn 2014 
dé CO du'c dOy dO thông tin ye tinh hinh tài chinh hp nhOt, két qua hot dng kinh doanh 
hp nhat và tinh hinh luu chuyén tièn te hp nhOt cOa NhOm Cong ty. 
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2. 	CG SO TRINH BAY (tiép theo) 

	

2.2 	HInh thU'c so k toán áp dyng 

Hinh thUc só ké toán duo áp dging ctia Cong ty là Nhãt k' chung. 

	

2.3 	Niën do k toán 

Niên dO Ké toàn ctia Cong ty áp dung cho viêc lp baa cáo tai chInh riêng bat du t0 ngày 1 
thang 1 Va két thUc ngày 31 tháng 12. 

	

2.4 	Do'n v/ tin t6 sü' dyng trong k toán 

Baa cáo tài chInh riêng duqc lap bng dun vi tién t sC dung trong ké toán cCia Cong ty là 
VND. 

CAC CHIN H SACH Kt TOAN CHU YEU 

	

3.1 	Tién và các khoàn twang du'o'ng (len 

Tién và các khoán tu'o'ng duang tién baa gm tién mat ti qu9, tién g'i ngân hang, càc 
khon du tu ngn han cO th&i hn góc khong qua ba thang, có tinh thanh khoàn cao, có 
khà nang chuyén di de7 dàng thánh các lu'ng tién xàc dinh Va khong có nhiéu r6i ro trong 
chuyén di thành tién. 

3.2 Hangtônkho 

Hang ton kho, chCi yéu là bt dong sn du'c mua hoàc dang du'çc xây du'ng de" bàn trong 
diéu kin kinh doanh binh thu&ng, hn là nm giG' nhm muc dich cho thuê hoäc ch& tang 
già, duc nm giG nhu' là hang tOn kho vá du'c ghi nhân theo gib thp hcn giGa già thanh 
và già trj thun có the" thu'c hien  du'c. 

Già thành baa gOm: 

• QuyOn sG' dung dt: 

• Chi phi xây dyng và phát trién, Va 

• Chi phi vay, chi phi lap ké hoach và thiét ké, chi phi gii phOng mat  bng, chi phi cho 
các dich vu phàp l' chuyên nghip, thué chuyén nhung bt dng sn và các chi phi 
khác có lien quan. 

TiOn hoa hOng khong hoàn lai tr6 cho dai l' tiép thi haãc ban hang trong vic bàn các bat 
dng san duc ghi nhãn vào chi phi khi thanh toán. 

Giá tri thun Co the thcc hien  du'c là giá bàn u'c tinh trong diêu kiên kinh doanh bInh 
thu&ng, dua trên giá thi trung tai ngay két thGc niên dO ké toàn Va chiét khu cho giá tn 
thO gian cCia tién t (néu trpng yéu), trO' chi phi dé hoàn thành Va chi phi bàn hang u'cYc 
tinh. 

Già thành cGa hang tOn kho ghi nhn trên baa cáo két qua hot dng kinh doanh riêng dOi 
vài nghiêp vu bàn du(yc xàc dnh theo các chi phi cu the phát sinh cCia bt dng san bàn di 
và phàn bO các chi phi chung du'a trên dien tich tu'ang dOl cGa bt dOng san bàn di. 

	

3.3 	Các khoán phái thu 

Các khoán phái thu du,ac trinh bay trên boo cào tài chInh rieng theo già tri ghi so càc khoân 
phâi thu tO' khách hang và phai thu khàc sau khi cn trO' các khoan dci' phOng dLyac lap cho 
các khoân phâi thu khO doE. 

Dy phông no,  phài thu khO dôi the hiên phn già tri cGa càc khoán phai thu ma Cong ty dci 
kién khong cO 06 nang thu hOi tai ngày két thUc k9 ké toàn. Tang hoãc giám so du tài 
khoàn dy phOng du'c hach toán vào chi phi quân l' doanh nghip trên baa cáo két qua 
hoat dOng kinh doanh rieng. 
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3.4 	Ti  s6  c6 dinh 

Tãi san có dinh duc the hiên theo nguyen gib trü' di gib tri khu hao lOy ké và giá tri hao 
mon lOy ké. 

Nguyen giá tái san c6 dinh bao gôm giá mua Va nhG'ng chi phi Co lien quan trçvc tiép den 
viêc dua tài san vào hot dng nhu' dçr kién. 

Các chi phi mua sm, nang cp Va dói mài tài san có dinh duc von hóa Va chi phi baa trI, 
sO'a chO'a ducc tinh váo báo cáo két qua hoat dông  kinh doanh riêng khi phát sinh. 

Khi tài san duc ban hay thanh i, nguyen gia Va gia tri khu hao lOy ké hoc giá tri hao 
mOn IQy kéu 	 Adc xOa sO Va bt k' các khoàn 	6 nào phát sinh do thanh I tài san déu 
duc hach toán vào baa cáo két qua hoat dng kinh doanh rieng. 

	

3.5 	Khu hao và khu tn, 

Khu hao Va kháu tru tai san cO dinh hO'u hinh và tài san co" dinh vO hinh du'cc trich theo 
phung pháp khu hao du'ng thng trong th&i gian hUu dung u'àc tinh cOa càc tài san nhu 
saw 

Chi phi cài tao van phông 5 nam 
May mOc, thiét bi 3 - 5 nàm 
Phu'ang tin vn tai 6 - 10 nãm 
Thiét bi An phOng 3 nam 
Ph 6n mém ké toán 3 nàm 

Theo dinh ks', th&i gian hciu dung uàc tinh ccia tai san co dinh vá t I khu hao du'c xem 
xét Iai nhm dam baa rang phuong pháp Va th&i gian trich kh6u hao nhOt quán v&i Igi ich 
kinh té du kién sé thu du'c tü' viêc sO' dung tài san co' dinh. 

	

3.6 	Chi phi cii vay 

Chi phi di vay baa gOm IAi tién vay và các chi phi khác phát sinh lien quan tryc tiép den các 
khoan vay cOa Cong ty. 

Chi phi di vay du'c hach taán nhu' chi phi phát sinh trong nãm ngoi trO' các khoán duc 
von hOa nhu' theo nôi  dung cOa doan tiép theo. 

Chi phi di vay lien quan trgi'c tiép den vic mua sm, xay dgrng hoc hinh thành mt tài san 
cu the cn cO môt th&i gian dO dái de" cO the du'a váo sO' dung theo myc dich dinh tru'c 
hoãc de" ban du'c vOn hOa vào nguyen gia cOa tài san dO. 

	

3.7 	Chi phi tratru'ô'c 

Chi phi tra tru'&c baa gOm các chi phi tra tru'c ngan h?n  hoc chi phi tra tru'àc dái han trên 
bang can dOi ké taán rieng và du'çc phân bO trong khoang thOu gian tra tru'&c cOa chi phi 
hoàc thai gian các Ii Ich kinh té tu'ong irng du'c t?a  ra tO' các chi phi nay. 

	

3.8 	Du (U' vào cong ty con 

Các khoan du tu váa cong ty con ma trong dO cong ty nm quyên kiém saát du'c trinh 
bOy theo phu'ong phap gia gOc. COc khoan phOn phOi li nhun ma Cong ty nhn duc to,  
sO lai nhun thun lOy ké cOa cong ty con sau ngay Cong ty nm quyén kiém soát duc ghi 
vOo baa cáo két qua hat dng kinh doanh rieng cOa Cong ty. COc khoan phOn ph Of* i khác 
du'cc xem nhu' phn thu h6i cOa các khoan du tu' vO du'cc trO' vOo giO tri du tu'. 
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3. 	CAC CH1NH SACH KE TOAN CHU YEU (tiép theo) 

	

3.9 	Du tu' vào cong ty lien két 

Các khoàn du tu vào cOng ty lien két ma trong do Cong ty CO 6nh hu'&ng dng ké dc 
trinh bay theo phu'yng pháp giá góc. 

Các khoán phAn phói Iqi nhun tO so Igi nhun thun by ké cOa cong ty lien kOt sau ngay 
du tu' dLYqc ghi vào báo cáo két qua hoat COng kinh doanh riêng trong k' cCia Cong ty. Các 
khoàn phan phOi khác dLYqc xem nhu' phn thu h6i cäc khoàn du tu' Va duqc trü' váo giá trj 
du tu. 

	

3.10 	Các khoàn phái trá và chi phi trich tru'ô'c 

Các khoàn phài trà Va chi phi trich tru'Oc duac ghi nhn cho so" tién phài trà trong tuo'ng lai 
lien quan den hang hOa Va dich vu dã nhn duc khOng phy thuc vào vic Cong ty dã 
nhn du'c hOa don cüa nhà cung cp hay chu'a. 

	

3.11 	Ti-c' cap thOi vic phái ti-a 
Tra cp thôi vic cho nhân viên du'cyc trich tru'&c vào cuOi m6i niên do báo cáo cho taàn b 
ngu'Oi lao dOng da lam vic tai Cong ty duc hon 12 tháng cho den ngay 31 tháng 12 nàm 
2008 v&i mU'c trich cho mOi näm lam viec  tinh den ngày 31 thán 12 nãm 2008 bang mt 
nCi'a mücIu'o'ng binh quãn tháng theo Lut Lao dng, Lut báo hiem xã hi Va các van bàn 
hu'ng dan cO lien quan. Tü' ngay 1 tháng 1 nàm 2009, mU'c Iu'ang binh quân thàng de tInh 
tro,  cOp thôi viêc Se duc déu chinh vào cuOi m6i niên do bào cáo theo mUc Iu'o'ng binh 
quan cOa sáu thang gOn nhOt tInh c5én ngay két thüc niên do ké toán. Tang hay giàm cOa 
khoàn trich tru'&c nay Se du'cc ghi nhân vào báo cáo két qua ho?t dng kinh doanh riêng. 

Khoân trc cOp thOl viec  trich tru'&c nay du'o'c sO' dung  de trà tro,  cOp thOi vic cho ngu'o lao 
dng khi chOm dO't hçp dOng lao d'ng theo Diéu 42 cOa BO lut Lao dng. 

	

3.12 	CO' phiuqu 

Càc cong cu vOn chCi s& hO'u du'c Cong ty mua lal (cO phiéu qu9) du'c ghi nhn theo 
nguyen già và trCi vàa von chO s& hu. Cong ty khOng ghi nhn các khoàn lãi hoc 16 khi 
mua, bàn, phàt hành hoàc hOy các cOng cu vOn chci s& hO'u ccia mlnh. 

	

3.13 	Phân chia lçn nhun 

Lai nhuân thuOn sau thué thu nhãp doanh nghiêp cO the du'cc chia cho các cO dOng sau khi 
duc Dal hi dOng co" dOng phé duyt Va sau khi dã trich lap các qu9 dci' phOng theo Dièu lê 
COng ty Va các quy djnh cOa pháp Iut Vit Nam. 

Cong ty trich Ip các qu9 dci' phOng sau tO' li nhun thuOn sau thué thu nhp doanh nghiep 
cCia Cong ty theo dé nghi cOa Hi dOng Quàn tri Va du'c các cO dông phé duyt ti 0?' hi 
dOng co" dOng thu'ng nien. 

Qu9 dci' phOng tái chinh 

Qu9 nay du'c trich lap del  baa ye hO?t dng kinh doanh thông thung cOa Cong ty 
trLi'&c các rOi ía hoãc thiet hal kinh doanh, hoac  de*' dci' phOng cho các khoàn 1^0 hay thlt 
hal ngaai dij kién do các nhán to" khàch quan hoac  do càc tru'ng hp bOt khà kháng 
nhu' hôa ho?n, bOt On trong tlnh hinh kinh té Va tai chinh trong nu'àc hay nu'O'c ngoai. 

Qu9 dOu tu' và phát triOn 

Qu9 nay du'c trich Ip nhOm phyc vu vic m& rng hoat dng hoac  dOu tu chiéu sâu 
cCia Cong ty. 

P. Qu9 khen thu'&ng và phOc li 

Qu9 nay du'c trich lap dé khen thLi&ng, khuyén khich vat  chat, dem lai Ii ich chung 
Va nang cao phUc lçvi cho cOng nhân viên, và du'oc ghi nhn nhu khoàn no,  phài trà. 
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3.14 Ghi nhân doanh thu 

Doanh thu du'c ghi nhn khi Cong ty CO khâ nàng nhn duc các Ii Ich kinh té CO the xác 
dnh du'c mot cách chàc chàn. Doanh thu du'c xác dinh theo giá tri hop I' cOa các khon 
dã thu hoc sê thu ducc sau khi trO di các khon chiét khu thucYng mi, giàm gia hang 
ban Va hang bàn bi trà Iai. Các diéu kin ghi nhân cu the sau dày cong phái duc dáp Ung 
tru&c khi ghi nhn doanh thu: 

Doanh thu bt dng An 

Doanh thu du'c ghi nhn khi các rOi ro trQng yéu vá cac quyèn sr hQ'u dã ducc chuyén 
sang ngu'Ol mua, thung là trOng v&i viec chuyén giao vO diéu kin cOa các hcp dng. Doi 
v&i viêc chuyén giao CO diéu kin, doanh thu chi duçYc ghi nhân khi tat Ca diéu kin trong 
yéu du'c thóa man. 

Doanh thu cung cp dich vu 

Doanh thu du'c ghi nhn khi hoàn thành viêc cung cp dich vu. 

Ti4n îãí 

Doanh thu du'c ghi nhn khi tién Iãi phat sinh trén co,  s& d6n tich (Co tinh den Ii tCj'c ma tai 
san dem ti) trU' khi kha nang thu hal tién Iài khong chc chn. 

Co tcic 

Doanh thu du'c ghi nhn khi quyén duc nhn khoán thanh toán c6' tOc cua Cong ty duc 
xác lap. 

3.15 	Thu e" 

Thue thu nhp hin hành 

Tài san thué thu nhap và thué thu nhp phài nôp cho nàm hin hành và các nàm truc 
ducyc Ac djnh bng so tién dy kién du'c thu hal tCy hoãc phái np cho co,  quan thué, dya 
trén các mü'c thué sut Va CáC luãt thué CO hieu I'c den ngay két thUc niên do ké toán. 

Thué thu nhp hin hánh duc ghi nhân vào báo cáo két qua hoat dng kinh doanh rieng 
ngoai trO trung hp thué thu nhap  phát sinh lien quan den mot khoán muc duçrc ghi thng 
vào von chO s& hOu, trong trung hç'p nay, thué thu nhãp hin hành cOng ducrc ghi nhn 
tru'c tiép vào vOn chu s& hQ'u. 

COng ty chi duc bU trU' các tài san thué thu nhp hin hành Va thué thu nhp hien  hánh 
phài tra khi Cong ty cO quyén hp pháp dc bU trU' giQ'a tái san thué thu nhp hien  hánh 
v&i thuO thu nhp hin hánh phái np Va Cong ty dy dnh thanh toán thuê thu nhap hiên 
hánh phai tra và tái san thué thu nhâp hien hánh trên coe s& thun. 

Thué thu nhap hoin /ai 

Thué thu nhãp hoãn Ii du'c xác djnh cho các khoàn chênh loch tam thOi ti ngày két thUc 
niên do ké toán giO'a cc s& tinh thuO thu nhãp cOa các tài san Va nQl  phái tra và giá th ghi so" 
cOa chOng cho myc dich lap báo cáo tái chlnh rieng. 

Thué thu nhp hoàn li phài trâ ducc ghi nhân cho tt cá các khoân chênh léch tam thai 
chiu thué. 

Tài san thué thu nhp hoãn li cn du'c ghi nhn cho tht ca các chènh loch tam thai duc 
khu trU'. giá tn du'c khu trCr chuyén sang các nàm sau cOa CáC khoan 10 tinh thuO và CC 

khoàn u'u dãi thué chu'a sO' dung, khi chc chn trong tu'ng lai sê cO IQ'i nhun tinh thué d 
sO' dung nhcvng chênh léch tam thai dc khu tnU', các khoan 10 tlnh thuO Va các u'u dãi 
thué chua sO' dung nay. 
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3.15 	Thue' (tiép theo) 

Thu4 thu nhp hoän Ii (tiép theo) 

Tãi sn thué thu nhãp hoàn lai Va thué thu nhâp hoãn li phâi trá du'c xàc dinh theo thué 
sut dy tinh sé áp dung cho nàm tài chinh tàl san u'c thu hi hay no,  phài trâ duc thanh 
toán, dçia trén các mti'c thué sut Va Iut thué cO hiêu Iuc váo ngay két thüc niên do ké 
toán. 

Thué thu nhãp hoàn lai dc ghi nhn vào báo cáo két qua hot dng kinh doanh rieng 
ngoi trO truäng hp thué thu nhp phát sinh hen quan den mot khoan mçic du'c ghi thàng 
vào vn chc s& hOu, trong trung hQp nay, thu6 thu nhâp hoãn Ii cOng du'c ghi nhân tru'c 
tiép vào yen chO sO hQ'u. 

Cong ty chi duc bb trO' cac tai san thué thu nhp hoàn lai Va thu6 thu nhp hoãn Ii phài 
trâ khi Cong ty cO quyèn hp pháp du'c bb trO' giO'a tai san thué thu nhp hin hánh v&i 
thué thu nhp hien  hành phal np và các tái san thué thu nhp hoãn lai và thué thu nhp 
hoãn Ii phai tra hen quan t6l thué thu nhp doanh nghip duc quân I9 b&i cOng mot ca 
quan thué dói v&i cOng mot dan vi chiu thué. 

Giá tri ghi so cCia tài san thué thu nhäp doanh nghip hoàn Iai phài du'c xem xét li váo 
ngày két thUc niên (56 ké toán Va phal giam gib tri ghi sO cOa tai san thué thu nhp hoãn li 
den mCj'c báo dam chc chn có dO Io nhun tInh thuO cho phép li oh cOa mot phn hoäc 
toán b tái san thué thu nhp hoãn Iai du'çyc sO' dung. Các tai san thué thu nhâp doanh 
nghip hoãn lal chu'a ghi nhn tru&o dày du'çc xem xét Ii váo ngay két thOc niên dO ké 
toán Va du'c ghi nhn khi chc chàn CO dO Ii nhun tlnh thue de" Co the sO' thing các tai 
san thuO thu nhp hoãn Ii chu'a ghi nhn nay. 

	

3.16 	COng ci tài chinh 

Cong cy tái chInh - Gh/ nhn ban du vä trInh bay 

Tái san tàl chinh 

Theo Thông tLy so*' 210/20091TT-BTC cOa Bo Tài chinh ban hành ngày 6 tháng 11 nãm 
2009, hung dn áp dyng Chun my'c Báo cáo Tài chinh QuOc tO ye trinh bay báo cáo tái 
chinh và thuyOt minh thông tin dOl vOi cong cu tài chinh ('Thông tu' 210"), tai san tat chinh 
du'o'c phân lopi mot cách phO hçp, cho mic dich thuyOt minh trong báo cáo tai chinh neng, 
thành tai san tài chinh du'c ghi nhn theo giá tri hp I9 thông qua báo cáo kOt qua hot 
dng kinh doanh, các khoan cho vay và ph6i thu, các khoan du tu' giG' dOn ngay dáo h?n 
và tái san tài chinh sn sang de' ban. Cong ty quyOt dinh vic phàn hoai cáo tai san tai chinh 
nay ti th&i diOm ghi nhn ln du. 

Tal th&i diOm ghi nhn In du, tai san tái chinh du'çc xác dinh theo nguyen gia cOng vài 
cáo chi phi giao dich trçio tiOp 06 hen quan. 

Cáo tài san tái chinh cOa Cong ty bao gOm tiOn và cáo khoan tiOn gO'i ngn hn, cáo khoan 
hal thu kháoh hang, ph6i thu kháo vá cáo khoan oho vay. 

No,  phai tra tài chinh 

No,  ph6i tra tài chinh theo pham vi cOa Thông tu' 210, oho myc dich thuyOt minh trong báo 
cáo tái chinh riêng, du'cvc phàn loal mot cách phO hp thánh cáo no,  phal tra tái chinh du'c 
ghi nhn thông qua báo cáo kOt qua hoat dng kinh doanh, cáo khoan nq ph6i tra tài chinh 
du'c xác dinh theo giá tri phàn bO. Cong ty xác dinh vic phan hoal cáo nq phai tra tai chinh 
ti th&i diOm ghi nhn hn du. 

Tat ca nq phal tra tai chinh du'çc ghi nhãn ban dau theo nguyen gia cOng vO cáo chi phi 
giao dich try'c tiOp 00 lien quan. 

Nq ph6i tra tat chinh cOa Cong ty bao gOm cãc khoan phai tra ngLy&i ban, phai tra khác Va 
cáo khoan na vay. 
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Cong ty Co" ph 'an Du tu va Kinh doanh Nhà Khang Din 	B09-DN 

THUYET MINH BAa CÁO TAI CHINH RIENG QU'' 4(ti6p theo) 
vào ngày và cho k' ké toán két thiic ngay 31 thang 12 nàm 2014 

3. CAC CHNH SACH Kt TOAN CHU YEU (tiép theo) 

3.16 	Cong cy tài chinh (tiép theo) 

Giátr/ sau ghi nhnIn du 

Hin tad khOng CO yêu cu xác dinh I?i  gia trj cCia CáC cong cy tài chinh sau ghi nhn ban 
cTu. Do d6, giá tri sau ghi nhn ban dAu cta các cong cy tài chinh clang duvc phán ánh 
theo nguyen giá. 

BU trc)' các cOng cy (di chInh 

Cdc tdi sin tai ch[nh vd nq phâi trà tái chinh cl.rc bti trü' vd giá tri thun sé duVc trinh bay 
trén bang can clói ke toán rieng néu, và chi n&u, Cong ty cO quyèn hcp phdp thi hành vic 
bü trü' cdc gid trj clã cluc ghi nhn nay vd CO ' dinh bti trCr trên ca s& thun, hoc thu clu'crc 
cdc tài sin và thanh todn ng phài trá dóng thO. 

4. TIEN VA cAc KHOAN TU'cYNG D1FYNG TIEN 

VND 

Ngay3l (hang 12 Ngay3l (hang 12 

	

näm 2014 	nãm 2013 

Tin mot 
	

316.472.373 	110.220.206 
T14n gCi'i ngân hang 
	

13.921.381.175 	11.852.778.397 
Các khoàn tu'o'ng du'o'ng tièn 

	
213.000.000.000 	63.000.000.000 

TONG CQNG 
	

227.237.853.548 	74.962.998.603 

Cdc khoân tu'ong du(ynq tièn the hin khoan tièn gCi'i ngn h?n  cO th&i h?n  góc du'&i ba 
thang, cO khá nang chuyén d6i de dang thành cdc ILrqng tién xác dinh, khOng cO nhiéu rti ro 
trong chuyén clói thành tièn và hu'ô'ng tien lai theo las sut tu 4% mói nàm. 

5. PHAI THU KHACH HANG 

VND 

Ngay3l (hang 12 Ngay 31 (hang 12 

	

nãm 2014 
	

näm 2013 

Ben lien quan (fhuyót minh s6 26) 
	

5.305.691.826 
Ben thü ba 
	

12.107.486.555 
	

15.398.354.697 

TONG cQNG 
	

17.413.178.381 	15.398.354.697 

6. TRA TRU'O'C CHO NGtY(1I BAN 

VND 

Ng6y31 (hang 12 Ngay3l (hang 12 

	

nm 2014 	Am 2013 

Ben lien quan (Thuyét minh sö 26) 
	

1.000.000.000 	1.000.000.000 
Ben thü ba 
	

419.649.771 	24.079.770.824 

TONG CQNG 
	

1.419.649.771 	25.079.770.824 
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Cong ty Col  phn Du tu và Kinh doanh Nhà Khang Oin 	B09-DN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH RIENG QU" 4(ti4p theo) 
vào ngày Va cho k' ké toán két thüc ngay 31 tháng 12 nãm 2014 

7. 	cAc KHOAN PHAI THU KHAC 

VND 
Ng6y31 thang 12 Ngay3l thang 12 

	

näm 2014 
	

näm 2013 

Thué TNDN t?m  ntp (*) 
	

47.475.832.732 
	

62.119.722.599 
Phài thu các ben lien quan (Thuyt minh só 26) 

	
480.471.489.163 
	

196.753.233.611 
Khác 
	

309.907.060 
	

588.079.791 

TONG CQNG 
	

528.257.228.955 	259.461.036.001 

() Theo Thông tu' só 78/20141TT-BTC ngày 18 thang 6 nãm 2014 ca BO Tài chinh 
hu'vng dn thi hành mot só di6u cta Lust  thué Thu nhp Doanh nghip, Cong ty thy'c 
hin ké khai t?m  np thué thu nhp doanh nghip theo thué sut 22% trên doanh thu 
thu duqc On tCi' khách hang trCi' di chi phi tu'ng Ong. 

HANG TON KHO 

Hang tn kho bao göm các dy' an 5ang trién khai i56 phát trién các khu dan cu' nhu' sau: 

VND 

Ngáy3l thang 12 Ngày3l tháng 12 

	

näm 2014 	nãm 2013 

Dy' an Khang Dièn Long Trithng (*) 229.297.030.593 182.531 .645.430 
DV an Khang Dièn Phu'&c Long B 1.938.659.956 28.133.802.020 
DV an Khang Dièn Phü H0'u - Topia Garden (*) 22.305.997.276 21.884.069.994 
DV an Mega Pht:i HO'u 22.108.937.673 31 .010.538.273 

TONG CONG 275.650.625.498 263.560.055.717 

() Mt phn trong dy' an nay !a du''c dem di the chp cho các khoàn vay ngan hang 
(Thuyét minh só 19). 

AI SAN NGAN HAN KHAC 

VND 

Ng6y31 thang 12 Ng6y31 thing 12 

	

näm 2014 	näm 2013 

T?m irng 
Khác 
	

39.882.748 	22.569.886 

TONG CQNG 
	 39.882.748 	22.569.886 

8.  

9.  
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Cong ty Co" phn Du tu' va Kinh doanh Nhà Khang f)in 
	

B09-DN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH RIENG QU'' 4(tip theo) 
vâo ngày Va cho ky ké toán k4t thUc ngay 31 thing 12 näm 2014 

10. 	TAI SAN CO D!NH  HU'U HINH 

VND 

Chi phi cal tao May mOc, 	 Phurjng tin Thiét b  
An phOng thiét b/ 	 An tâi An phOng Tóng cong 

Nguyen giá: 

só dAu k' 50.173.573 - 	5.822.791.146 1.368.033.205 7.240.997.924 

Mua mO'i - - 	 - 59.138.000 59.138.000 

Thanh Ii', nhu'cing ban - - 	 - - - 
Giàm khác (*) - - 	 - - - 

só cu ói ky 50.173.573 - 	5.822.791.146 1.427.171.205 7.300.135.924 

Trong dO: 
Dãkhu hao ht 50.173.573 - 	 215.167.146 1.422.821.488 1.688.162.207 

Cia tri khâu hao Iuy k& 

só c5u k' (50.173.573) - 	(2.642.216.915) (1.337.643.289) (4.030.033.777) 
Khu hao trong k' - - 	(700.953.000) (10.325.004) (711.278.004) 
Thanh I, nhu'cing ban 
Giàm khác (*) 

s6 cuói k' 	 (50.173.573) 	 - 	(3.343.169.915) 	(1.347.968.293) 	(4.741.311.781) 

Giá tri con Iai: 

so du k' 	 - 	 - 	3.180.574.231 	 30.389.916 	3.21 0.964.147 

sO cuOi k 	 - 	 - 	2.479.621.231 	 79.202.912 	2.558.824.143 
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Cong ty c6 phn Du tu và Kinh doanh Nhà Khang Din 

THUYET MINH BAO cÁo TAI CHINH RING QU'' 4(ti6p theo) 
vào ngày và cho k' ké toán két thUc ngây 31 tháng 12 nãm 2014 

B09-DN 

11. TAI SAN CO OINH VÔ H1NH 

VND 

Phn mm ké toán 

Nguyen gla: 

SO dAu ky Va cuOi ki 
	 84.000.000 

Trong dO: 
Dä kMu trU'hôt 
	

84.000.000 

Giâ tri hao mon IUy k': 

S6uk'v6cu6ikS' 
	 (84.000.000) 

12. cAcKH0ANDAunF 

12.1 Du UP vào cong ty con 

Ngay 31 thang 12 nãm 	Ngày 31 thang 12 näm 
2014 	 2013 

	

T~ /0 	 TI 

	

s&hQ'u 	 sàhUv 

	

VND (%) 	 VND (%) 

Cong ty TNHH Du tu' Kinh 
doanh Da Oc Gia Phu'O'c 

Cong ty CO phn Kinh doanh 
Bt dQng sin Sài GOn Müa Xuãn 

Cong ty TNHH Phát trién Nhà 
và Xây dy'ng Ha tng Long 
Phu'&c Dièn 

Cong ty TNHH SO thi Me Ga 

Cong ty CO phn Su tu vâ 
Kinh doanh Bt dong sin 
TrI Minh 

Cong ty TNHH Du tu' vã Kinh 
doanh Sla Oc Tri Ki't 

61.009.200.000 99,90 61.009.200.000 99,90 

- 	 - 139.857.296.521 99,90 

162.468.250.000 99,95 92.503.250.000 99,95 

58.475.221.622 51,00 114.542.640.000 99,90 

297.787.760.000 99,80 297.787.760.000 99,80 

72.983.000.000 99,90 72.983.000.000 99,90 

Cong ty CO phn Vi La 49.500.000.000 99,00 	49.500.000.000 	99,90 

Cong ty TNHH Su tu' Nhà PhO 99.900.000.000 99,90 	99.900.000.000 	99,90 

Cong ty TNHH MTV Hào Khang 110.000.000.000 100,00 	 - 	 - 

COng ty TNHH Tu' Vn QuOc Té 152.129.094.131 99,90 	 - 	 - 

Cong ty TNHH Du tu' KID Bt 
Song San Saphire 99.050.000.000 99,90  

TONG CQNG 1.163.302.525.753 928.083.146.521 
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Cong ty Cophn Du tu và Kinh doanh Nhâ Khang Dien 	B09-DN 

THUYET MINH BAO cÁo TAI CHINH RIENG QUY 4(tiép theo) 
vao ngãy và cho ky ké toãn két thüc ngày 31 thàng 12 nàm 2014 

	

12. 	CAC KHOAN DAU TU (tiép theo) 

	

12.1 	Du tu' vào cOng ty con (tiép theo) 

Cong ty TNHH Du tu Kinh doanh Oia óc Gia Phu'c ('GP") là cOng ty trách nhiêm hO'u han 
hai thành viên tr& en, uc thành lap theo Giy chivng nhn ang ky kinh doanh sc5 
4102051945 do S& KH&DT Thãnh phó 1-16 Chi Minh cp ngày 10 tháng 7 nOm 2007 Va CC 
Giy chüng nhn diéu chinh. GP CO tru s& dng k tai Phong 801, Lau 8, Tôa nhà Centec, 
72-74 Du'og Nguyen Thi Minh Khai, Phu'äng 6, Qun 3, Thành phó 1-16 Chi Minh, Viêt 
Nam. Hoat dng chinh cia GP la kinh doanh nhà 	u tu xãy dung két cu ha thng khu 
cong nghip; du tu' xây dung, kinh doanh nhà &; cho thuê nhà phuc vu myc dich kinh 
doanh, kho bài; Va xây du'ng các cong trinh dan dyng, cOng nghip, thu'ong mai, van hóa, 
the thao. 

Vão ngày 12 tháng 12 nàm 2014 Cong Ty dA chuyén nhu'ng toàn bO 99.9% Co phn ti 
Cong ty C phn Kinh doanh Bt dng san Sal Gôn MOa Xuân ('SGMX"), truc d5y là 
Cong ty Co' phn Dia óc Sal Gôn Khang Dien, là cong ty có phn du'c thành lp theo Giy 
ChLrng nhn d6ng ky kinh doanh so 4103003229 do S& KH&DT Thành phó Ho Chi Minh 
cp ngày 24 thàng 3 nàm 2005 Va càc Gy Chüng nhän dèu chinh. SGMX cO tru s& d6ng 
k' ti só 559 Dung Nguyn Duy Trinh, Phung Binh Tru'ng DOng, Quãn 2, Thành phó H 
Chi Minh, Vit Nam. Hoat dOng chinh cCia SGMX là kinh doanh bt dcng sn và thçrc hien 
càc cong trinh xay dçi'ng dan dyng Va k9 thut. 

Vào ngày 10 thang 3 nàm 2014, Cong ty TNHH Phàt trién Nhà và Xày dung Ha thng Long 
Phu'&c Dien ('LED") nhn Giy dang ky kinh doanh diéu chinh tb,  S& KH&ET Thành Phó H 
Chi Minh phé duyt vic tang von gop tu 70 t' VND dn 140 t' VND. Theo do, Cong ty tang 
sO vOn gOp tu'ng 1'ng t' lê s& hOu cOa Cong ty tai "LED". Cong ty TNHH Phàt triOn Nhà Va 
Xày dung Ha tng Long Phuàc LiOn ("LED") là cong ty tràch nhiem  hu'u han hal thành viên 
tr& len, du'c thành lp theo Giy ChUng nhn dang k' kinh doanh S  4102033561 ngày 30 
tháng 9 nàm 2005 do S& KH&CT Thành phO HO Chi Minh cp và càc Giy Chü'ng nhn 
diOu chinh. LED cO tru s& dàng k' tai PhOng 801, Lu 8, Tôa nhà Centec, 72-74 Dung 
Nguyen Thi Minh Khai, Phudng 6, Quân 3, Thành phO HO Chi Minh, Vit Nam. Hoat dOng 
chinh cCa LED là kinh doanh bt d'ng sn, thçrc hin các cOng trinh xày dyng dan dung và 
k thuât, trang tri nôi - ngoai tht, san lp mat bang và kinh doanh vt lieu xày dyng. 

Vào ngày 20 thàng 6 nãm 2014, COng ty dã chuyOn nhung 48.90% quyOn s& hQ'u cüa 
Cong ty trong Cong ty TNHH DO thi Me Ga ("MG") cho càc nhà d'u tu và theo do gim ti l 
so' hG'u cOa Cong ty ti" MG" tCj' 99,90% cOn 51%. Vic chuyOn nhung khoán dOu tu nay 
du'qc phê duyt b&i Hi dOng Thành viên Va So' KH&DT Thành phO HO Chi Minh chp 
thun theo Giy Chu'ng nhn Lang k' Kinh doanh diOu chinh ngày 25 thàng 6 nàm 
2014.C6ng ty TNHH DO thi Me Ga ("MG") là cong ty tràch nhim h&'u hn có hal thành viên 
tr& en, du'çc thành lap theo Giy ChO'ng nhân dang k' kinh doanh sO 4102046748 do So' 
KH&DT Thành phO HO Chi Minh cp ngay 12 thàng 1 nàm 2007 Va các Giy Chtrng nhãn 
diOu chinh. MG cO try so' dang k ti Phông 801, Lu 8, Tôa nhà Centec, 72-74 Du'&ng 
NguyOn Thi Minh Khai, Phu'ng 6, Quân 3, Thành phO HO Chi Minh, Viêt Nam. Ho?t dng 
chinh cüa MG là kinh doanh bt dng san. 

Cong ty CO phn Du tu" và Kinh doanh BOt dng san Tri Minh ("TM") là cong ty co" phn, 
duc thành lap theo Giy Ch'ng nhãn dang k' kinh doanh so" 4102065033 do So' KH&DT 
Thành phO HO Chi Minh cp ngày 14 thàng 8 nàm 2010 và càc Giy Chüng nhan diOu 
chinh. TM cO try so' dang k' tai PhOng 801, Lu 8, TOa nhà Centec, 72-74 Du'ng Nguyen 
Thi Minh Khai, Phu'&ng 6, Quan  3, Thành phO HO Chi Minh, Vit Nam. Hoat dng chinh cOa 
TM là kinh doanh bt dng san, xây dung nhà các loai và thyc hin các cong trinh xây dung 
dan dyng và k9 thuat.  Mt phn co phiOu cCia TM dà du'c dem di the chp cho khoân vay 
ngàn hang (Thuyt rn/nh sO 19). 
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Cong ty Co phn Du tu' và Kinh doanh Nhà Khang Oin 	B09-DN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH RIENG QU'' 4(ti6p theo) 
vào ngày và cho k ké toán két thUc ngày 31 thang 12 nàm 2014 

	

12. 	CAC KHOAN DAU TU' (tiép theo) 

	

12.1 	Du tu' vào cong ty con (tiép theo) 

COng ty TNHH Du tu và Kinh doanh Da óc Tri Ki't  ("TK") là cong ty trách nhim hO'u han 
cO hal thành viên tr& len 5u'crc thãnh lp theo Giy Chü'ng nhn c5ang k' kinh doanh só 
4102014172 do So' KH&DT Thành phó Ho Chi Minh cp ngay 26 thang 2 nàm 2003, vi các 
Giy chüng nhn dik chinh. TK CO try so' 5ang k' tai PhOng 801, Lk 8, TOa nhà Centec, 
72-74 Eithng Nguyen Thi Minh Khai, Phu'Og 6, Qun 3, Thành phO HO Chi Minh, Vit 
Nam. Hoat dong chinh cüa TK là kinh doanh bt dtng sin, thçc hin các cong trinh Ay 
dy'ng dan dung và k9 thut. 

Cong ty CO phn Vi La ("Vi La"). Là mot cong ty CO phn &jvc thành lp theo Giy ChU'ng 
nhn iãng k' kinh doanh sO 0310332686 do So' KH&DT Thành phO HO Chi Minh cp ngay 
21 thang 9 nàm 2010 và các Giy Chi'ng nhn di6u chinh. Vi La CO try so' dang k' t?i 
PhOng 801, Lu 8, TOa nhà Centec, 72-74 £u'ng Nguyen Thi Minh Khai, Ph&ng 6, Qun 
3, Thành phO HO Chi Minh, Viet  Nam. Hoat dong chinh cüa Vi La It kinh doanh bt c1ng 
sin, thiét ké kién trüc cong trinh dan dyng và cOng nghip và tu' vn mOi gi6ei bt dong sin. 

Cong ty TNHH iDAu tu' Nhà PhO ("NP"). là cong ty trách nhim hO'u han cO hal thành viên tro' 
len 5u'crc thành lp theo Giy Chü'ng nhn dAng k' kinh doanh sO 0312519827 do So' 
KH&DT Thành phO HO Chi Minh cp ngày 24 tháng 10 nãm 2013, và các Giy ChU'ng nhãn 
ièu chinh. NP cO try so' dang k ti Phong 801, LOu 8, TOa nhà Centec, 72-74 Dithng 

Nguyén Thi Minh Khai, Phu'ng 6, Qun 3, Thành phO HO Chi Minh, Vit Nam. Ho?t dng 
chinh cüa NP là kinh doanh bOt dng sin. 

Vào ngày 03 thang 11 nàm 2014, COng ty 5a mua lai  100% quyén so' hCu cia COng ty 
TNHH MTV Hào Khang ("HK"). Vic dAu tu' nay &J'cic phê duyt b&i Hi dOng Thành viên 
vào ngay 03 thang 11 nàm 2014 và So' KH&DT Thành phO HO Chi Minh chOp thun theo 
GiOy Chü'ng nhàn dang kq kinh doanh liéu chinh sO 0304817202 ngày 04 tháng 11 nam 
2014. HK là Ong ty trách nhiem hO'u han  mot thành viên &,cYc thành lp theo GiOy Chü'ng 
nhn dAng k' kinh doanh sO 0302817202 do So' KH&DT Thành phO HO Chi Minh cOp ngay 
18 tháng 01 nàm 2007, Va các GiOy ChCvng nhn Mu chinh. HK cO try so' Ong k' t?i 
PhOng 801, LOu 8, TOa nhà Centec, 72-74 Du'a'ng Nguyen Thi Minh Khai, Phu'ng 6, Qun 
3, Thành phO HO Chi Minh, Vit Nam. Hot dong chinh cüa HK là kinh doanh bOt 5Ong sin. 

Vào ngay 02 thang 12 nãm 2014, Cong ty 5a mua li 999% quyén so' hO'u cüa Cong ty 
TNHH DOu tu QuOc Té ("QT"). Vic dAu tu' nay c5i.vç'c phé duyt bo'i Hi 56ng Thành vién 
vào ngay 02 tháng 12 nàm 2014 Va So' KH&DT Thành phO HO Chi Minh chOp thun theo 
GiOy Chü'ng nhn dang k' kinh doanh di6u chinh sO 0302146816 ngày 12 tháng 12 nàm 
2014. QT là Ong ty trách nhiem hO'u hn cO hal thânh viên tro' len dLrqc thânh lp theo 
GiOy ChU'ng nhn iäng k' kinh doanh sO 0302146816 do So' KH&DT Thành phO HO Chi 
Minh cOp ngay 30 thang 10 nàm 2000, Va các GiOy ChU'ng nhn di6u chinh. QT cO try so' 
ang kq tai  490A Dien Biên Phü, Phu'&ng 21, Qun Binh Thanh, Thành phO HO Chi Minh, 

Vit Nam. Hot dong chlnh cüa QT It kinh doanh bOt dong sin. 

Vào ngày 12 tháng 12 nàm 2014, COng ty da mua 1ai 99,9% quyêri so' hO'u cüa Cong ty 
TNHH DOu tu' KID BOt £ng Sin Saphire ('SP"). Vic dOu tu' nay dwyc phe duyt bo'i HOi 
Ong Thành vien vào ngay 12 thang 12 nàm 2014 và So' KH&DT Thànti phO HO Chi Minh 

chOp thun theo GiOy Chü'ng nhn dAng k' kinh doanh di6u chinh sO 0312898068 ngay 16 
tháng 12 riàm 2014. SP là cong ty trách nhim hO'u hn cO hal thành vien tro' len du'Q'c 
thành lap  theo GiOy Chü'ng nhan dang kq kinh doanh sO 0312898068 do So' KH&DT Thành 
phO HO Chi Minh cOp ngày 20 tháng 08 nàm 2014, Va càc GiOy ChU'ng nhan  di6u chinh. SP 
CO try so' dang ky t?i  TOng 8, TOa nhà Loyal, 151 '/0 Thi Sáu, Phu'Ong 6, Quan  3, Thành 
phO HO Chi Minh, Vit Nam. Hot dng chinh cCia SP là kinh doanh bOt dng sin 
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Cong ty Co' phn Du tu và Kinh doanh Nhà Khang Din 	B09-DN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH RIENG QU'' 4(ti6p theo) 
vào ngày vã cho k' kéWin k4tthüc ngày 31 thing 12 nàm 2014 

12.2 Du tv vào cOng ty lien kt 

Chi tiét các khoàn du tu' thy'c t4 cüa Cong ty vào các cong ty lien két t?i  ngay 31 thing 12 
näm 2014 nhu' sau: 

Ngay 31 thing 12 näm 
	

Ngay 31 thang 12 nãm 
2014 
	

2013 

Cong ty C6 phn Du tu' và Kinh 
doanh Bt dong sin Khu DOng 

COng ty TNHH Ola  óc Minh A 

TONG CQNG 

T l 
s&hUv 

VND 	(%) 

T I 
s& hUv 

VND (%) 

96.420.765.027 3000 

33.400.000.000 33,40 

129.820.765.027 

Vào ngày 17 tháng 7 nàm 2014 Cong Ty 5ã chuyén nhu'cYng toàn bO 30% c8 phn cOn lai 
t?i Cong ty Co phn Du tu' và Kinh doanh Bt dong sin Khu DOng ("KO") ia cong ty trách 
nhim hO'u hn hal thành viên tr& len &ic thânh 1p theo Giy chii'ng nhn dang k kinh 
doanh sO 0309344729 do S& KH&DT Thành phO HO Chi Minh cp ngay 8 tháng 9 näm 
2009 và các Giy chü'ng nhn liéu chinh. KD CO try s& d6ng k' t?i  Lu 6, TOa nhà Centec, 
72-74 Du'ng Nguyn Thj Minh Khai, Phu'o'ng 6, Quãn  3, Thành phO HO Chi Minh, Vit 
Nam. Hoot dng chinh cia KS là kinh doanh bt t5ng sin, xay dy'ng nhà các lo?i, và xây 
dyng cong trinh dLy&ng b. 

Vào ngày 04 tháng 8 näm 2014 COng Ty 5a chuyén nhu'cing toàn bo 33.40% CO phn cOn 
li tai  Cong ty TNHH Dia Oc Minh A ("MA") là cong ty trãch nhiem hCru hn cO hal thành viên 
trô len, dLrqc thành lp theo Giy Chü'ng nhn dang k9 kinh doanh sO 4102040481 do S& 
KH&DT Thành phO HO Chi Minh cp ngày 22 tháng 6 nãm 2006 và các Giy ChUng nhn 

iéu chinh. MA CO try so' dang k' t?i  sO 143 Dung L9 Thu'&ng Ki't,  Phu'ng 9, Quân Tan 
Binh, Thành phO HO Chi Minh, Vit Nam. Hoat icng chinh cüa MA là kinh doanh bt dong 
sin, thy'c hin các cong trinh Ay dy'ng don dyng và k9 thut. 

CHI PHI LAI VAY VON HOA 

Tron9 ki, Cong ty câ vOn hOa khoàn chi phi W vay vài sO tién là 4.554.000.000 VND (cho 
k ké toán qu' 4 két thUc ngãy 31 tháng 12 nàm 2013: 4.950.111.111 VND). Chi phi nay 
An quan d6n khoàn vay nhm tài trq cho vic xày dyng Va phãt trién dy' an Khang Dièn 
Long Tru'ng. 

VAY NGAN HAN 

VND 

Ng6y31 thang 12 Ng6y31 thang 12 

	

näm 2014 	näm 2013 

Vay ngn hn ngan hang 	 - 
Vay dài hn d6n han  trà (Thuyt minh s6 19) 	117.250.000.000 

	
500,000.000 

TONG CQNG 
	

117.250.000.000 	500.000.000 

13.  

14.  
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Cong ty 06 phn Du tu' va Kinh doanh Nhà Khang Din 	B09-DN 

THUYET MINH BAa cÁo TA! CHINH RING QU'' 4(tiép theo) 
vâo ngay và cho k' ké toán két thüc ngay 31 thang 12 nàm 2014 

15. 	NG1Y7I MUA TRA TIEN TRU'&C 
VND 

	

Ngay 31 (hang 	Ngày 31 (hang 

	

12 näm 2014 	12 nim 2013 

Ben lien quan (Thuyô( minh s6 26) - 74.033.285.655 
Ben thC ba 42.667.393.987 67.862.699.881 

TONG CONG 42.667.393.987 141 .895.985.536 

16. THUE VA CAC KHOAN PHAI NQP NHA NU'YC 
VND 

Ngay 31 (hang Ngay 31 (hang 12 
12nãm 2014 nãm 2013 

Thué thu nhp doanh nghip (Thuyôt minh sO 25.2) 17.679.143.553 35.940.167.465 
Thué gá tri gia tang 1.084.056.168 - 
Thué thu nhp cã nhân 163.378.604 468.368.118 

TONG CQNG 18.926.578.325 36.408.535.583 

17. CHIPHIPHAITRA 
VND 

Ngày 31 (hang Ngay 31 (hang 
12 näm 2014 12 näm 2013 

Chi phi xay dyng phài trá 2.581.355.637 11.148.011.636 
Chi phi ia vay 14.109.244.100 10.667.188.143 
Phi dich vy chuyen nghip 81 .947.138 81.947.138 
Khác 27.871.400 27.871.400 

TONG CONG 16.800.418.275 21.925.018.317 

18. CAC KHOAN PHAI TRA, PHAI NQP NGAN HAN KHAC 
VND 

Ngay 31 (hang Ngay 31 (hang 
12 näm 2014 12 näm 2013 

Ben lien quan (Thuy( minh s6 26) 547.050.000.000 120.050.000.000 
Ben thü' ba 321.369.500 321.369.500 

TONG CQNG 547.371.369.500 120.371.369.500 

19. VAY DAI HAN 
VND 

Ngay3l (hang Ng6y31 (hang 12 

	

12 näm 2014 	näm 2013 

Vay ngan hang (i) 	 324.750.000.000 404.000.000.000 

Trong dO: 
Vay dái h?n  dn hn (rá (Thuy4( minh sO 14) 	117.250.000.000 	500.000.000 
Vay dài h?n 	 207.500.000.000 403.500.000.000 
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60 tháng 	TM trçi cho du an 
Khang Din Long 

Tru'&ng 

12%/nãm 	Quyen sü' dung 122.673,9 m2 dt gan lien 
nhà thucc di, an khu dan cu' 

Long Tru'O'ng s& hU'u b&i Khang sien 

Cong ty Co phan Da- u tu' và Kinh doanh Nhà Khang Din 

THUYET MINH BAO cÁo iAi CHINH RIENG QU'~ 4(tip theo) 
vâo ngây Va cho ky k toán kt thüc ngay 31 thang 12 nãm 2014 

19. 	VAY DAI HAN (tip theo) 

(i) Chi ti 4t các khoàn vay dâi han ngân hang nhu' sau: 

Ngay 31 thang 
Ben cho vay 	 12 nãm 2014 Kj' han trâ g6c 	Muc dich vay 

VND 

Ngân hang TMCP Sal Gôn Thu,ng Tin - Chi nhánh H6 Chi Minh 

Ho'p dóng vay so 	16.250.000.000 	36 thang 	GOp vOn vào Tn 

LD1208200021 ng6y23 	 Minh 

tháng 3 nàm 2012 

B09-DN 

Lãi suet 
	

HInh thUc dam bâo 

11 %Inàm 	Quyn sr dung 27.455 m2 gn lien nhâ 
thuGc các Iô 1019; 368; 342; 341; 260; 259; 

258; 576 Va 577 thuc dy' an khu dan Cu' 
Phü Hü'u s& hü'u bO'i GP 

Vay dài h?n den han trâ 	16.250.000.000 

Ho'p c5óng vay sO 60.000.000.000 
LD1405900020 ngày 03 
tháng 03 nàm 2014 

Hç'p dOng vay sO 100.000.000.000 
LD1 333700058 ngay 5 
tháng 12 nàm 2013 

Vay dâi han den han trá 100.000.000.000 

Hap dOng vay sO 148.500.000.000 
LD1222900189 ngày 17 
thang 8 nãm 2012 

Trong dO: 
Vay dài han den han trá 1.000.000.000 

TONG CONG 	 324.750.000.000 

	

36 tháng GOp vOn vào Long 	12%/nãm Quyn sir dung 54.109 m2 dt gan Iin nhà 

	

Phu'àc Dièn 	 thuôc du' an khu dan cii' 
Long Phu'àc Dièn 

24 tháng 	GOp vOn vào Nhâ 	12%/nãm 	 Taf t cà tài san CO cüa NP tri giá 

	

PhO 	 100. 000. 000.000 VND 
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Cong ty C ph An Du tu' và Kinh doanh Nhà Khang Diên 	
B09-DN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH RIENG QUY 4(tièp theo) 
vâo ngày Va cho ky k 4  toán ktthUc ngày 31 tháng 12 nàm 2014 

20. V6NCHUSYH1FU 

20.1 Tinh hInh tang giám nguôn v6n chü s&hc,u 
VND 

Lo'inhun 

	

Thng du 	 Qu$' dâu tu' 	Qu2 dr phOng 	sau (hue 

V6n có phen 	An c6 phen 	c6 phiéu quy 	phát trién 	täí chInh 	chua phân ph6i 	Tông cong 

Cho ky kê toán két thUc ngày 31 
thing 12 näm 2013 

só du nàm 	439.000.000.000 498.373.400.000 (34.200.918.383) 23.080.064.900 11.539.532.450 	147.365.807.009 1.085.157.885.976 

Mua c6 phiéu - (20.892.412.692) - - 	
- (20.892.412.692)  

- qu9 
Lç'i nhuãn - 	(101.776.427.701) (101.776.427.701)  

- thu ntrong k' - - - 
Chia có trc - 	(41.699.740.000) 
bng có phiéu 	41.699.740.00  - 

Ngây 31 tháng 
480.699.740000 498.373.400000 (55.093.331.075) 23.080.064.900 - 11 .539.532A50 	3.889.639308 962.489.045.583 

12 näm 2013 

Cho ky kêtoãn kêtthOc ngày 31 
thing 12 näm 2014: 

S6 du nãm 	480.699.740.000 498.373.400.000 (55.093.331.075) 23.080.064.900 11.539.532.450 	3.889.639.308 962.489.045.583 

Tang von dièu - 363.335.351.000  
10 	 269.300.260.000 94.035.091.000 - - - 
Mua ban CO 
phiu qu9 	 - 12.283.668.925 55.093.331.075 - - 	

- 67.377.000.000 

Lçvi nhuân 90.572.756.006 90.572.756.006  

thu n trong ky 

Ngay 31 tháng 
750.000.000.000 604.692.159.925 - 23.080.064.900 11.539.532.450 - 94.462.395.314 1.483.774.152.589  

12 nãm 2014 
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Cong ty C phn Du tu và Knh doanh Nhà Khang Diên 	B09-DN 

THUYT MINH BAO cÁo TAI CHINH RENG QU'' 4(tiép theo) 
vao ngAy vã cho k' ké toAn k4t thUc ngay 31 thang 12 nàm 2014 

20. 	VON CHU SY HU'U (tiép thea) 

20.1 	Các giao dich ve von vo'i các chU s& hU'u và phân ph6i cô tu'c 
VND 

NgAy 31 thang 12 nàm 2014 NgAy 31 thAng 12 nArn 2013 

V6n dâu tu' cia g 6 cUa chi) sO' htvu 

V6n gop du k' 

Von gop tang trang k' 

Von gOp cuOi k' 

20.2 	Co" phiu - co phieAu  phô thông 

480.699.740.000 439.000,000.000 
269.300.260.000 41.699.740.000 

750.000.000.000 480.699140.000 

NgAy 31 thAng 12 nám 2014 NgAy 31 thang 12 nAm 2013 

sO cO phiOu SO cO phi4u 

S6luçingc6phiOud'ucvcph6pph6th6nh 	 75.000.000 48.069.974 

SO Iucrng cO phiOu cia phát hAnh 
vA duc gOp An cfy dO 

CO ph/6u phc3 thông 	 75.000.000 48.069.974 

SO Iucng cO ph/6u qu 
CO phiéuphO thông 	 - (4,331.240) 

SO /Lr'ng cO ph/6u dang Iuu hAnh 
CO ph/6u ph6 thông 	 75.000.000 43.738.734 

	

21. 	DOANH THU 

	

21.1 	Doanh thu bàn hang và cung cap dch vu 
VND 

Qu.) 4 Lay 	tü'du nArn 

den cu6iqu4 

Näm nay Näm truic Näm nay 	Nãm truic 

TOng doanh thu 70.434.842.493 9.802.584.546 201.121.655.180 	84.875.603.507 

Trong do 
Doanh thu bt dng An 70.434.842.493 9.802.584.546 84.475.603.507 	84.4 75.603.507 

Doanh thu cung cep dich vy - - - 	 - 

Các khoàn giâm tru' doanh thu 

Hang bàn bi trá Iai (5 461.309.091) (8.581.441.818) (5.461.309.091) 	(90,946.893636) 

DOAN H THU THUAN 64.973.533.402 1.221.142.728 195.660.346.089 	(6.471.290.129) 

Trong dO: 
Doanh thu thun bt dc5ng 

sAn 64.973.533.402 1.221 142.728 195.660.346.089 	(6.471.290. 129) 
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Cong ty C6 phn Ou tu và Kinh doanh Nhà Khang Din 	B09-DN 

THUYET MINH BAa cÁo TAI CHINH RIENG QU'' 4(ti6p theo) 
vào ngây Va cho k' ké toán két thUc ngày 31 tháng 12 nãm 2014 

21.2 	Doanh thu ho?t dng tài chinh 
VND 

Quk 4 	 LOyké tU'c14u näm 

den cu6i quk 4 

	

Näm nay 	Näm tru&c 	Näm nay 	Näm trutc 

Lãi chuy4n nhu'ng có phn 	 - 	13.263.171.015 	115.576.205.464 	13.263.171.015 
Lãi tin gCpi 	 2.704.704.597 	1.330.173.004 	4.995.208.685 	5.715.715.202 

TONG CONG 	 2.704.704.597 	14.593.344.019 120.571.414.149 	18.978.886.217 

22. GIA VON HANG BAN VA DICH VV CUNG CAP 

Qu? 4 

Näm nay 	Näm truvc 

VND 

LUyk4 tcideu näm 

den cu6i qu2 4 

Näm nay 	Nämtru'&c 

Giá von chuyén nhu'Q'ng bt dong 
san 

TONG CONG 
	

32.780.192.693 	2.819.281.926 	100.900.654.2t$V 	1 tt.JJt$.1 bU.b 

23. CHI PHI TAI CH1NH 

Qu2 4 

Näm nay 	Näm truvc 

VND 

Layké tCi'd.0 näm 

den cu6i qu' 4 

Näm nay 	Näm tru'&c 

L6 do thanh I' khoân du tu' 	67.085.108.377 - 	67.085.108.377 	86.233.407.000 

Chi phi IN tièn vay 	 2.606.666.666 6.225.938.144 	17.536.056.879 	24.204.386.883 

Khác 	 - - 	316.895.995 	 - 

TONG CONG 	 69.691.775.043 6.225.938.144 	84.938.061.251 	110.437.793.883 

24. THU NHAP VA CHI PHI KHAC 

Qu2 4 

Näm nay 	Näm tru,c 

Lay ké tU'dáu näm 

den cu6i quc' 4 

Näm nay 	Nàmtrti&c 

Thu nhp khác 
Thanh I' tâi san 

Tièn pht vi phm hp d6ng 

Khác 

Chi phi khác 

Chi phi khác 

GIA TRI THUAN 

3.020.000.000 - 	3.325.000.000 189.237.353 

- - 	 - 70.105.000 

3.000.000.000 - 	3.000.000.000 110.260.000 

20.000.000 - 	325.000.000 8.872.353 

- - 	 - (4.41 6.250) 

- - 	 - (4.416.250) 

3.020.000.000 - 	3.325.000.000 184.821.103 
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Cong ty C6 ph an Du tu' và Kinh doanh Nhà Khang Din 

THUYET MINH BAO cÁo TAI CHINH RIENG QU' 4(tiép theo) 
vào ngáy và cho ky ké toán két thüc ngày 31 thang 12 nàm 2014 

THUE THU NHAP DOANH NGHIEP 

Thué sut thué thu nhp doanh nghiep ('thué TNDN") áp dyng cho Cong ty là 22% Ii 
nhuân chiu thué. 

Các báo cáo thué cCia Cong ty sé chiu su kiém tra cOa co,  quan thué. Do vic áp dung lut 
Va các quy dinh ye thué có the du'c giái thIch theo nhiéu cách khác nhau, s6 thué duac 
trinh bay trên báo cáo tài chinh rieng cO the sé bi thay dóI theo quyét dnh cuói cOng cOa c 
quan thu e". 

Chi phi thué TNDN 

VND 

	

Cho k' ké toán két 
	

Cho k' ké foán kt 

	

thUc ngáy 31 thang 
	

thUc ngáy 31 thang 

	

12 nãm 2014 
	

12 nãrn 2013 

Chi phi thué TNDN hiên hành 
	

5.522.980.115 
Chi phi (thu nhãp) thué TNDN hoàn lal 

	
20.391.755.027 
	

(34.173.782.004) 

TONG CONG 
	

25.914.735.142 	(34.173.782.004) 

25.2 Thué TNDN hin hành 

Thué TNDN hiên hành phi tr6 duqc xác dnh dya trên li nhun chiu thué cOa nàm hin 
tai. Lo nhun chiu thué cOa Cong ty khác vài lo nhun duc báo cáo trong baa cáo két 
qua ho?t dng kinh doanh rieng vi k7i nhuãn chiu thué khong bao gm càc khoán muc thu 
nhãp chiu thué hay chi phi duçc khu trU' cho muc dich tinh thué trong các nàm khäc và 
cOng khong bao góm các khoán muc khong phai chiu thué hay khOng du'c khu trO' cho 
muc dich tinh thué. Thué TNDN hin hành phái trá cOa Cong ty duac tinh theo thué sut dã 
ban hành dn ngay két thUc nièn do ké toán. 
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Cong ty Co" phn Du tu' và Kinh doanh Nhà Khang f)in 	B09-DN 

THUYET MINH BAa GAO TAI CHFNH RIENG QU" 4(ti6p theo) 
váo ngay vá cho k' ké toán kétthUc ngay 31 tháng 12 nãm 2014 

25. 	THUE THU NHAP DOANH NGHIEP (tiép theo) 

25.2 Thug TNDN hin hành (tiép theo) 

Du'ài dAy là dOi chiéu giCi'a Icvi nhun (16) tru'âc thué trén báo cáo két qua hot dong kinh 
doanh riêng và (16 tinh thué) Ii nhun chlu thué i&c tinh: 

VND 

	

Cho k.i'  ké toán Wt 	Cho kj' kO toán kOt 
thUc ngay 31 (hang thUc ngáy 31 (hang 

	

12 nm 2014 	12 nam 2013 

Lãi (Iô) tru'ó'c thuê 
Các cliêu chinh tang (giám) Ic?i nhun 
theo kO toán 
Thay d6i chi phi phài trà 
Läi vay 
Dy phOng trq cp thOl vic 
Chi phi khOng du'c khu trC 
Li nhun chuy&n nhu'ng bt dong san 
chu'a chiu thué cCia nhO'ng näm trii&c 5a 
thyc hiOn trong näm 

(11-6 tinh thud) 19'i nhun chu thuO u'ó'c 
tinh trong nám hin hành 

L6 nàm tru'ó'c chuy6n sang 

Thu nhp chlu thu6 u'O'c tinh trong nàm 
hin hành 

Thuè TNDN phài trâ u'&c tinh trong nãm 
hin hành 
Thué TNDN phài trà dAu nàm 
Thué TNDN t?m  tinh trên doanh thu thu tién 
Cri trti' thué phâi thu và phái np 

Thué TNDN da tri trong nâm 

Thu6 TNDN phài trà cu6i nám 

25.3 Thug thu nhp hoãn 10 

	

116.487.491.148 
	

(135.950.209.705) 

	

(30.000.000) 
	

9.333.334 

	

(15.557.545.676) 
	

16.342.775.9 13 

	

(9.000.000) 
	

(7.025,000) 

	

1.806.759.496 
	

1.622.497.590 

	

8.682.642.071 
	

31.706.735.898 

	

111.380.347.039 	(86.275.891.970) 

(86.275.891.970) 

25.104.455.069 

5.522.980.115 

	

35.940.167.465 
	

29.473.140.663 
14.467.026. 802 

(14.643.889.867) 

	

(9.140.114.160) 
	

(8.000.000.000) 

	

17.679.143.553 
	

35.940.167.465 

Cong ty Th ghi nhn mot s6 khoàn thué TNDN hoân li phài trá v&i các blén dOng trong k' 
báo cáo vá k' tru'&c nhu' sau: 

Bang can dOi kO toán rieng 

SO cu6inm 	SO du näm 

VND 

Báo cáo Wt qua hoat dng 
kinh doanh rift 
Nm nay 	Näm truc 

L6 tinh thué 
Trcy cp 
thOi vic phài trà 
Phi dch vy 
Lâi vay 
Lcri nhun chuyén 
nhu'ng bt dOng 
san chu'a chlu thué 

Thud thu nhp 
hoin I?i phái trá 

- 18.980.696.233 (18.980.696.233) 18.950.696.233 

	

82.068.470 	84.048.470 	(1.980.000) 	(13.217.405) 

	

24,160.078 	30.760.078 	(6.600.000) 	(1.861.223) 

	

12.295.790.120 	15.718.450.169 	(3.422.660.049) 	1.942.268.955 

	

(37.134.036.187) (39.154.217.442) 
	

2.020.181.255 13.265.895.444 

	

(24.732.017.519) 	(4.340.262.492) 

Thu nhp thug thu nhp hoãn 1?! 
	 (20.391.755.027) 34.173.782.004 
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Cong ty Co phn Du tu' và Kinh doanh Nhà Khang Din 
	

B09-DN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH RIENG QU'c' 4(ti6p theo) 
vào ngay và cho kq ké toán két thüc ngay 31 tháng 12 nàm 2014 

26. 	GIAO DCH V&i CAC BEN LIEN QUAN 

NhU'ng giao djch trng yéu cta Cong ty vO'i các ben lien quan trong k' bao góm: 

VND 

Ben Ii4n quan 
	

M6i quan h 	Giaod/ch 
	

S6 tin 

Cong ty TNHH Phát trién Nhã vã 
Xây dçzng Ha tng Long Phu'&c Dién 

Cong ty TNHH DO thi Me Ga 

COng ty C6 ph&n Kinh doanh Bt 
cng sin Sal GOn MUa Xuân 

Cong ty C6 phn Du tu Va Kinh 
doanh Bt dong sin Tri Minh 

Cong ty con Hoàn trà tam Ong 
	

500.000.000 

Cong ty con Hoàn trà tam Ong 	7.000.000.000 

Cong ty con 	Nhn tm Ong 86.200.000.000 

Cong ty con 	Cho tam Ong 160.000.000.000 
Nhn lai tam Ong 66.000.000.000 

Cong ty C6 phn Vi La Cong ty con 	Cho tam  Ong 200.000.000 

Cong ty TNHH Cu tu và Kinh Ben lien quan 	HD hp tác Otu 14.850.000.000 
doanh Bt c1tng sin Hoa Lc Vii'ng Nhn l?i  tam Ong 135.000.000.000 

Cong ty TNHH Du tu' Nhà Phó Cong ty con 	Cho tam  Ong 2.513.055.555 
Hoàn trà tam  Ong 60.200.000.000 

COng ty TNHH Tu Vn Quóc té 	Cong ty con 	Nhn tam  Ong 18.000.000.000 

Cong ty TNHH CT Va KD BDS Song Cong ty con 	Nhn tam Ong 302.000.000.000 
Lp 

Cong ty TNHH €11 và KID BDS Saphire Cong ty con 	Nhân tam Ong 85.000.000.000 

Vào ngay 31 thang 12 nam 2014, các khoàn phái thu và phái trà các ben len quan nhu sau 

Trà tn,o'c cho ngu'&i bàn 

Cong ty C6 phn Vi La Cong ty con Tm Ong 1.000.000.000 

TONG CQNG 1.000.000.000 

Phài thu khác 

COng ty TNHH Du tu' và Kinh Cong ty con Tm Ong 15.943.613.667 
doanh Cia óc Gia Phu'&c 

Cong ty Co phn Du tu vã Kinh Cong ty con Tam Ong 226.300.000.000 
doanh Bt (10ng sin Trl Minh 

Cong ty TNHH Du tu' Nhà PhO Cong ty con Tm Ong 127.379.722.219 

COng ty TNHH Tii Vn LA Gia Ben lien quan HDCN 83.538.000.000 

Cong ty CO Phn Vi La Cong ty con Tm Ong 

TONG CQNG 
	

480.471.489.163 
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Den 1 nàm 
Trén 1 d6n 5 nàm 

TONG CONG 

927.768.000 547.560.000 
1.546.280.000 365.040.000 

2.474.048.000 912.600.000 

Cong ty Co" phn Du tu' va Kinh doanh Nhà Khang Din 	B09-DN 

THUYET MNH BAO CÁO TAI CHINH RIENG QU' 4(ti6p theo) 
vão ngay và cho k' ké toán két thUc ngây 31 tháng 12 nãm 2014 

26. 	GIAO D!CH vOi CAc BEN LIEN QUAN (tiép theo) 

VND 
Ben lien quan 	 Mói quan hO 	Giao d/ch 	Phâi thu (phâi (r6) 

Phâi thu cUa khách hang 

COngty TNHH DOth MéGa COngtycon 

Các khoán phái trá, phái ncp ngân h?n  khác 

Cong ty TNHH Du tu' Nhà Cong ty con 
PhO 

Cong ty TNHH Du tu và Kinh Cong ty con 
doanh Bt dOng  sin Tri Ki't 

Cong ty TNHH DO thj Me Ga Cong ty con 

Cong ty TNHH Phát trién Nhà Cong ty con 
và Xây ding H 	tng Long 
Phc Diên 
Cong ty Co phn Kinh doanh Cong ty con 
Bt dong sin Sâi GOn Mia 
Xuân 

Cong ty TNHH Du tu' Nhà Cong ty con 
PhO 
Cong ty TNHH DT và KID BOS Cong ty con 
Song Lp 

Cong ty TNHH DT Va KID BDS Cong ty con 
Saphire 

TONG CONG 

Tam Ong 	5.305.691.826 

Nhn tam  Ong 	(5.000.000.000) 

Nhân t?m Ong 	(2.150.000.000) 

Nhn t?m  Ong 	(12.000.000.000) 

Nhân tm Ong 	(7.300.000.000) 

Nhn tam  Ong 	(115.600.000.000) 

Nhn tam  Ong 	(85.000.000.000) 

Nhn t?m  Ong 	(18.000.000.000) 

Nhn t?m  Ong 	(302.000.000.000) 

(547.050.000.000) 

27. cAc CAM KET THUE HOAT DQNG 

Cong ty hin sang thud van phong theo hcp d6ng thud hot dOng. Vâo ngay 31 thang 12 
nam 2014, các khoân tién thud phá, trá trong tu'ng lai theo hçp dóng thud hoat dong dvqc 
trinh bay nhu' saw: 

VND 

	

Ng6y31 (hang 12 	Ng6y31 thàng 12 

	

näm 2014 	 näm 2013 
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Cong ty C phn Du tu và Kinh doanh Nhà Khang Din 	B09-DN 

THUYET MINH BAO cÁo TAI CHINH RIENG QU' 4(tiép theo) 
vào ngày vã cho Ky ké ton két thUc ngày 31 thàng 12 nãm 2014 

28. 	MVC DICH VA CHINH SACH QUAN LY RUI RO TAI CHINH 

Noe phái trà tài chinh cOa Cong ty chü yéu bao góm càc khoàn vay va no các khoàn phái 
trá ngu,&i bàn Va càc khoán phài trá khàc. Mçic dch chinh cOa nhOng khoàn no,  phài trà tài 
chinh nay 16 nhm huy dOng ngun tài chinh phuc vu càc hoat dng mua bàn và phát trién 
các danh mçic bt dOng san cOa Cong ty. Cong ty CO càc khoán cho vay, phâi thu khách 
hang và càc khoân phái thu khác, tién mat Va tièn gCii ngan hn phàt sinh trçFc tiép tü ho?t 
dng cCia Cong ty. Cong ty khOng nm gicF hay phat hành cong cu tài chinh phâi sinh. 

Cong ty CO rOi ro thi trng, rOi ro ye bet dng san, rcii ro tin dung  Va rcii ro thanh khoán. 

Ban Tng Giàm dc xem xét và th6ng nhet áp dung cáC chinh sàch quàn l' cho nhcvng riii 
ro nOi trên nhu' sau. 

Rái ro th/ truv'ng 

ROi ro thi truông là rüi ro ma giá tri hp l cOa càc lu6ng tién trong tu'ng Iai cOa mot cOng 
Cu tai chinh sê bién dng thea nhung thay di Cua gia thj tru'ng. Giá thj trun9 CO bón loi 
rcii ro: rOi ro Asuet, rOi ro tién tê, rüi ro giá hang hOa Va rüi ro ye già khác, chang han nhu 
rt:ii ro ye gia co' phiéu. Cong cu tài chinh bi ành hu'ng b&i rOl ro thj trung bao g6m các 
khoán vay Va np Càc khoan tién gOm 

Càc phàn tich dO nhy nhu' dLYC trinh bay du&i dày lien quan den tinh hinh tài chinh cOa 
Cong ty tai ngay 31 thang 12 nàm 2014 Va ngày 31 thang 12 nàm 2013. 

Càc phân tich do nhay nay dà du'c lp trên co,  s& giá tri các khoán n thu en, t' 16 giOa càc 
khoán no,  CO lãi suet có dinh và CàC khoan nq CO al suet tha no  là khOng thay dói. 

Khi tinh toán càc phan tich do nhay, Ban Tóng Clam dc giá dinh reng: 

dO nhay cOa bang can dói ké toàn riêng lien quan den càc cOng Cy na san sang de 
bàn; Va 

dO nhay cOa các khoàn muc cO lien quan trong baa Cào két qua hot dng kinh doanh 
rieng bi ánh hu'&ng b&i CáC thay dói trong gia dinh ye rOi ro thi trng tu'ang Cing dya 
trên càc tài san Va no,  phài trà tài chinh ma Cong ty nem giu' tai ngay 31 thang 12 nãm 
2014 và ngay 31 thang 12 nàm 2013. 

Rt'i ro ìã/ sut 

ROi ro al suet là rJi ro ma gia tri hp l' hoc càc luàng tlén trong tuong lai cOa mot cong Cu 
tài chinh sé bién dng thea nhcing thay dói Cua lài suet thi tru'ng. ROI ro thj tru'Ong do thay 
di al suet cOa Cong ty chO yéu lien quan den vay và no,  dài han v&i lai suet th6 n6i. 

COng ty quan l' rCii ro al suet beng càch phàn tich tinh hinh cnh tranh trên thi tru'&ng dé cO 
dU'C CàC lài suet CO li cho muc dich cOa Cong ty và yen nem trong gi&i han quàn l' rtii ro 
cOa minh. 
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Cong ty Cophn Du tu và Kinh doanh 	Nhà Khang Din 	B09-DN 

THUYET MINH BAC CÁO TAI CHNH RIENG QU'' 4(tiép theo) 
vao ngày và cho ky ké toán két thUc ngãy 31 thang 12 nãm 2014 

28. 	MVC DICH VA CHINH SACH QUAN LY RUI RO TAI CHINH (tiép theo) 

Rüi ro thi tru'ô'ng (tiép theo) 

DO nhay c16/ v&i ìãí su.t 

DO nhay cCia các khoán vay va na do"i v&i su thay di cO the xy ra & müc dO hap l' trong 
lãi sut du'oc the hien nhu sau. 

VOi gi6 dnh 16 cáo blén so khác khong thay dOi, cáo bién dOng  trong al sut cOa các khon 
vay v&i lãi suM thá nOi chi yéu 6nh hu&ng den li nhuân tru'&c thu e' oCia Cong ty nhu sau. 

VND 

Anti huing dn chi phi 
san xut k/nh doanh 

Tang (giàm) d& dang trên bang can Anh hu&ng den Icii 

	

cfiém cc, bàn 	d3i ke toán riOng 	nhuOn  truOc thue 

Cho k' kê toán kêt thüc ngày 31 tháng 12 
nàm 2014 

VND 	 63.2 	9.385.000.000 	(11.139.000.000) 

VND 	 -612 	(9.385.000.000) 	11.139.000.000 

Cho ky kê toân kêt thüc ngày 31 tháng 12 
nãm 2013 

VND 	 63.2 	9.41 6.800.000 	(16.116.000.000) 

VND 	 -63.2 	(9.416-800.000) 	16.116.000.000 

RUi ro ye bt cfng san 

COng ty da xác dnh du'c rOi ro sau lien quan den danh muc dàu tu' bM dOng  san: (I) vic 
chi phi cOa các dé an phát trién 06 thé tang néu 06 su,  chm tr trong qua trinh lp ké 
hoach. Cong ty thuê các chuyen gia co" vn chuyên ye cáo yeu cu lap ké hoch cu the 
trong pham vi de" an nhm giàm các rüi ro có the phát sinh trong qua trinh lap ké hoach; (ii) 
rüi ro giá tri hp l' cOa danh myc du hi bt dOng  san do cáo yéu to' ca ban cüa thj tru'ng 
Va ngu'äi mua. 

Rüi ro tin dçing 

ROi no tin dung là rCii ro ma môt  ben tham gia trong môt cong cu tài chinh hoãc hp dOng 
khách hang khOng thçi'c hien  cáo nghia vu cüa minh, dan den tOn tht ye tài chinh. Cong ty 
CO rOi ro tin dung tii' cáo hoat dong san xut kinh doanh cüa mlnh (chi yéu dOl v&i cáo 
khoân phái thu khách hang) và tlj' hoat clong tài chinh ci:ia minh (chü yéu là tién gO'i ngàn 
hang). 

Rt'i ro tin dung lien quan den khoàn phái thu tü chuyen nhucyng bt dng san 

Cong ty quan l' rüi ro tin dung khách hang bng cách yeu cu khách hang thanh toán tru'&c 
khi thuc hiên chuyén giao quyén s& hCi'u, do vây, rüi ro tin dung  khách hang du'ac giàm 
thiéu dáng ké. 

TiOn gui ngân hang 

Cong ty chO yéu duy tri sO dii' ti 6n gCi'i ti cáo ngan hang du'c nhiéu ngu&i biét den & Vit 
Nam. Rtji ro tin dung dOi v&i 56 du' tiên gO'i ti cáo ngàn hang du'c quàn l' b&i Ban TOng 
Giám dOc theo chinh sách cüa Cong ty. ROi ro tin dung  tOi da cüa Cong ty dOi v&i cáo khoàn 
myc trong bang can dOi ké toán rieng t?I  mOi th&i diém lp báo cáo chinh là giá trl ghi sO 
nhu' trinh bay trong Thuyét minh so 4. Cong ty nhn thy m6'c dO tp trung rCii ro tin dung 
dOi v&i tién gCii ngan hang là thOp. 
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Cong ty Co" phn Du tu và Kinh doanh Nhà Khang Din 	B09-DN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH RIENG QU"' 4(tiép theo) 
vào ngay và cho ky k6 toán két thUc ngay 31 tháng 12 nàm 2014 

28. 	MUC DICH VA CHINH SACH QUAN LY RUI RO TAI CHINH (tiép thea) 

RUi ro thanh khoán 

ROi ro thanh khoán là rCii ro Cong ty gap khO khàn khi thuc hin các nghia vu tài chinh do 
thu von. Rüi ro thanh khon ca Cong ty chCi yéu phát sinh tü' vic cáo tài san tài chinh và 
n' phal trá tai chinh Co các th&i d4m d6o hn Iêch nhau, 

Cong ty giám sat rCji ro thanh khoàn thông qua vic duy tri mot lugng tin mat, các khoàn 
tu'ng dung tin Va càc khoan vay ngân hang & mii'c ma Ban TOng Giám dc cho là di d 
dáp üng cho càc hot dng ccia Cong ty và de2  giám thiéu anh hL.i&ng cüa nhQ'ng biOn dng 
vluOng tin. 

Bang du'&i dày tOng hp th&i han thanh toán cüa cáo khoân no,  phài trâ tai chinh ciia Cong 
ty dçia trên cáo khoán thanh toán du kién thea hp dng trên co,  s& chu'a duc chit khu: 

DuOl 1 nàni 

Ngày 31 tháng 12 nãm 2014 
Vay và na 117.250.000.000 
Phai trà nguoi bàn 5.297.427.139 
Cáo khoàn phái trà 
khác Va chi phi phài trá 564.171.787.775 

686.719.214.914 

Ngày 31 tháng 12 nàm 2013 
Vay Va nq 500.000.000 
Phài trà ngLy&i bàn 1.189.254.020 
Các khoàn phai tra 
khác Va chi phi phai trà 142.296.387.817 

143.985.641.837 

Tü 1 dn 5 nã,n 

207.500.000.000 

207.500.000.000 

403,500.000-000 

40 3.500.000 .000 

VND 

TOng cç5ng 

324.750.000.000 
5.297.427.139 

564.171.787.775 

894. 219. 214.9 14 

404. 000. 000. 000 
1.189.254.020 

142.296.387.817 

547.485.641.837 

Cong ty cho rng mü'c do tp trung rüi ro di vài vic trà ng là thp. Cong ty cO dO khà nang 
tiép cn cáo ngun vOn Va cáo khoàn vay den hn thanh toán trong vông 12 tháng 06 the 
du'c tái tyc v&i cáo ben cho vay hin ti. 

Tài san dam bào 

Cong ty dà sO' dyng mot phn quyen sO' dyng dt cOa cáo dci' an lam tài san the chp cho 
khoan vay dài han tO' Ngan hang (Thuyét minh so" 19). Ngan hang cO trách nhim trà lai 
quyen sO' dung dt nay cho Cong ty. KhOng cO cáo diéu khoan quan trong khác lien quan 
den viêo sO' dyng tái san the ohp nay. 

Cong ty khOng nm giO' tái san dam baa oOa mot ben kháo vao ngáy 31 thang 12 nàm 2014 
va ngày 31 tháng 12 nàm 2013. 
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Cong ty C6 phn Du tu và Kinh doanh Nhà Khang fJin 
	

B09-DN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH RIENG QUY 4(tip theo) 
vào ngay và cho k' ke^ toán kt thüc ngày 31 thang 12 nãm 2014 

29. 	TAI SAN TAI CHNH VA NCY PHAI TRA TAI CHINH 

Bang dt.thi day trInh bay gia td ghi so Va giá tr hç'p 19 cüa các cong cy tài chInh dc tninh bay trong báo cáo tài chmnh nieng cüa Cong ty. 

EWA 

Giá fr/ ghi s6 GO fri hci'p Ip 

Ngay 31 thang 12 Ngáy 31 thang 12 
Ngay3l thang 12näm 2014 Ngay3l thang 12näm 2013 näm 2014 nãm 2013 

Giá g6c 	DV phOng 	 GO g6c 	DV phOng 

12.107.486.555 - 	15.398.354.697 	 - 12.107.486.555 15.398.354.697 
485.777.180.989 - 	196.753.233.611 	 - 485.777.180.989 196.753.233.611 

47.785.739.792 - 	47.925.228.825 	 - 47.785.739.792 47.925.228.825 

227.237.853.548 - 	74.962.998.603 	 - 227.237.853.548 74.962.998.603 

772.908.260.884 - 	335.039.815.736 	 - 772.908.260.884 335.039.815.736 
VND 

GO fri ghi s6 GO tr/ hçvp I 

Ngay3l (hang 12 Ngay3l (hang 12 Ngay3l (hang 12 Ngay3l fhang 12 
näm 2014 	nãm 2013 	näm 2014 	näm 2013 

Tài sin tâi chInh 
Phài thu khách hang 
Phài thu các ben lien quan 
Phài thu khác 
Tièn và các khoàn tu'o'ng 
du'cng tièn 

TONG CONG 

No' phãi tra tài chInh 
Vay và no' 
Phái trà các ben cO lien quan 
Phái trà ngu'i ban 
Phài trà khác 

324.750.000.000 404.000.000.000 
551.890.655.098 120.398.911.215 

456.772.041 840.342.805 
17.121.787.775 22.246.387.817 

324.750.000.000 404.000.000.000 
551.890.655.098 120.398.911 .215 

456.772.041 840.342.805 
17.121.787.775 22.246.387.817 

TONG CONG 
	 894.219.214.914 	566.485.641.837 	894.219.214.914 	566.485.641.837 
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Cong ty Co" phn Du tu và Kinh doanh Nhà Khang Diên 	B09-DN 

THUYET MNH BAO CÁO TAI CHINH RIENG QU'' 4(tiép theo) 
vao ngày Va cho k' ké toàn két thüc ngày 31 thang 12 nàm 2014 

29. 	TAI SAN TAI CHINH VA NQ' PHAI TRA TAI CHIN H (tiép theo) 

GIá tri hp I' cia càc tài san tài chinh và na phài trá tài chinh uQc phàn ánh theo giá th 
ma cong cu tài chinh CO the diic chuyén dói trong mt giao dch hin ti giOa càc ben 
tham gia, ngol trO' tru'ng hp bt buôc phài bàn hoc thanh I' 

Cong ty sCY dung phung pháp va gia dnh sau dãy dé uc tinh gia trl hp l: 

• Giá tri hp ' cOa tién mat Va tién gi ngn han, càc khoán phai thu khàch hang, cac 
khoan phài trà ngu'O bàn Va n phal trá ngn han khác tung du'ng vài gia trl ghi s6 
cOa cOa càc khoàn muc nay do nhQ'ng cong cu nay cO k' han ngan. 

• GO tri hçp I' cOa càc khoán vay Va nq du'c u'c tinh bng càch chiét khu lu6ng tién 
sr dung Iãi sut hien tai àp dung cho các khoan no,  có dc diem, rOi ro tin dung Va thô 
gian dào han con lai tu'ng tçi'. Tai ngay 31 thang 12 nàm 2014, già trj ghi s6 cCia càc 
khoan vay khOng cO khàc biêt tr9ng yéu so v&i già tri hcp I ctia chüng. 

30. Giái trmnh tang (giám) Içi nhun so vó'i cling ky. 

Trong Quy 4 nàm 2014 Doanh thu bàn hang tang do tinh hinh ban hang kinh doanh tót han, 
doanh thu tang tu 9,8 t' trong qu' 4/2013 len 70,4 t trong nàm 2014 lam lai nhun gOp 
tang len 32,2 t' nhu'ng do chi phi tai chinh cong tang do 10 tCy chuyén nhng co phn cüa 
Cong ty Co phn kinh doanh bt dong san Sài GOn MOa Xuàn v&i só tién là 67 t. Do do 
Qu' 4 nam 2014 bién dng giam han 10% so v&i cOng k'. 

31. CAC SI)' KIEN PHAT SINH SAU NGAY KET THUG KY KE..TOAN NAM 

KhOng có si kiên trpng yéu nào phàt sinh sau ng 	 qu' 4 yeu cu phai 
duac déu chinh hay trinh bay trong baa cào tài Ø4p rng T'i 

Go 
j!ri 	\ 

KINH 	X" 

KHANG WEN, 

Nguyen Trn Cm Hién 	Trà Thanh Trà 	Ho Thi Minh Thào 
Ngi lp 	 Ké toán tru'ng 	PhO tOng giàm dOc 

Giy Oy quyén so.-  04/2014/QD-KD 

Ngày 05 thang 02 nam 2015 

34 


