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S: p243 /TEDI-CBTT 
	

Ha Nôi, ngày 30 tháng 7 nám 2020 

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIN TU CUA 
UY BAN CH1!NG KIIOAN NHA NIJOC VA CUA DOANH NGHIP 

V/v: Báo cáo tài chInh Quy II, nàm 2020 

	

Kinh gi'ri: 	Uy ban chrng khoán Nhà nrnc 
Qu c6 dông và các Nba dâu tu 

- Ten giao djch: Tng cong ty Tit vAn thit U Giao thông 4n tái-CTCP 

- Dja chi lien 1tc: 278 Ton Dire ThAng, phu?ng Hang Bet, qun Dng Da, TP Ha Ni 

- Diênthoi: (84-4).38514431. Fax: (84-4).38514980. Email: tedi.ctdc@gmail.com.  

- Website: www.tedi.vn  

- Nguii thrc hin cong b6 thông tin: Ong Nguyn Cong Tam. 

- Chirc v%1: Trir&ng phông T6 chirc can bO - Lao dng. 

- Loi thông tin cong b6: El 24h; El 72h; El Yêu cAn; El BAt thu?ng; [A Dinh k3t 

Ni dung cong bô thông tin: 

- Báo cáo tài chInh Qu II, näm 2020 (Bao gm BCTC riêng và BCTC hop nhAt); 

Chñng tôi xin cam kt các thông tin cong b6 trên day là ding sr thrc và hoàn toàn 
chju trách nhim truOc pháp Iut ye ni dung các thông tin dà cong bô.I. 

Noinhn: 
- Nhutrén; 
- HDQT, BKS (b/c); 
- TGD (b/c) 
- Website TCT; 
- Lixu To CBTF./. 
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Ha Ni, tháng 04 nãm 2020 



ING (TONG [ Y It VAN[ 1 1111 KIT 
	

\4u s6 B 01 a -DN 

GIA() TI LONG VAN TA! - CTCP 
	

hàiih km thco Thông tLr sO 200/2014[1-1'-13'1 

nv 22/12/2014 c Üa BO Tài ch inh 

BANG CAN DOI KE TOAN GIU'A NIEN IX) 

([)irg dy d) 
1'ii ngiy 30 tháng 06 nãrn 2020 

I)oii vi il/i/i: 

TA! SAN Ma So cuOi k' 
(30/06/2020) 

S6 du narn 
(01/01/2020) 

1 2 4 5 

A- TA! SAN NGAN hAN 100 334.928.089.521 331.316.882.024 

I- lien vii các khon twrng c!Enmg tkn 110 39.768.693.248 24.565.091.870 

1. Tin 111 13.564.693.248 24265.09 1.870 

2. Các khon tng diio'ng tin ii 2 26.204.000.000 300.000.000 

III- Cãc khoin phii thu ngn han 130 135.003.602.221 125.656.980.329 

I. Phái thu ngãn han cOa khách hung 131 73.688.037.704 86.329.! 15.990 

2. 1'r 	truc cho ngLri ban ngãn han 132 23.448.956.475 26.029.824.472 

3. Phái thu ngãn han khic 136 44.331.608.042 19.763.039.867 

4. Dir phOng phái thu ngãn htn khó dôi (*) 137 (6.465.000.000) (6.465.000.000) 

IV- lung ton kho 140 139.655.794.052 151.094.809.825 

1. lung tOn kho 141 139.655.794.052 151.094.809.825 

B- TA1 SAN 1)AI 11.N 200 109.238.531.936 114.599.406.358 

I- liii sin c 6  dinh 220 49.941.857.000 50.791.194.071 

1- Tài skin cO dinh hiiu hInh 221 48.959.036.673 49.521 .642.888 

Nguv?n gi 222 /32.104.965.292 /30.400.276.201 

- Cia 117 11(10 1110/i /u 	k'() 223 (83.145.928.619) (80.878.633.3/3) 

2. Tài sin cO dinh vO hlnh 227 982.820.1327 1.269.55 1. 183 

- Nguvii gi 228 6.241.869.327 6.181.869.327 

- ('j(i trj Iiao nu)n Ii, 	ke() 229 (5.259.049.000) (4.912.318.144) 

II. Dâu tu' tii chinh diii han 250 53.3 17.778.495 56.929.043.495 

1. Dau 111 VUO cong ty con 251 53.3 17.778.495 56.929.043.495 

III. TM sin diii han khic 260 5.978.896.441 6.879.168.792 

1. Chi phi trá tnr(c diii han 261 5.965.803.196 6.862.666.380 

2. Tiii san thuä'thu nhap hoiin Iai 262 13.093.245 16.502.412 

TONG CONG TI SAN 270 444.166.621.457 445.9 16.288.382 



\ ( t 	\ \O\ 
L SO 

So CUOi k% 

- (30//2020) 

Su (L-111 	11,1111 

--__(01/01/2020 

A-() PH  AI FR;\  300 303.807.743.364 297.035.55S416 

1 	i iijn han   310 302.733.614.088 29808.434.13$ 

L 1iii ir 	naicI 	hn 311 I 3.166.877.241 26.18145 	25 

2. gRi own Ira liI1 irc  179.196.697. 195 1 	6.6b).06 	. 132 

3. 	11iu 	v 	cic khoan p1liI np iilia 	irc 313 9.915221.516 632.678 

4. I hi tri nuIii la() don 314 16.003.573.  T37 16.8 30.8 29.617 

5. (:hj phi plini ira ngni liii  315 38.106.739.626 35.565.182.176 

6. Cic khoin p1ii ir. 	l)11i n6p khc 319 27.2333)1 2.963 10.70'.605.910 

7. Vay v/i n 	ihu 	ti climb naTh hi 320 15.555.273.110 15.3 10.68).7l 9 

8. Qu 	kben ihuong, pli6c 191 322 3255.31 $•39() I .369.673.775 

II- \o d/i han 330 1.074.129.276 1.227.121.278 

1. Hhi ird d/ii ban kbic  337 1.043.462.628 - 1.156.451.628 

4. Qu 	phut iriCn kboa hoc va cong ngh 343 30.666.648 70.666.650 

B- VON CIII SO hUt (400 = 4 1 +430) 400 140.358.878.093 148.880.732.966 

I- Von chu S(Y hthi 410 140.358.878.093 148.880.732.966 

Von dau iU cun Chu 'U hu 111 125.000.0003)00 125.000.000.000 

2. Thäng du vn c( phn 41 2 $ 15.232.000 $ 15.23-000 

3. LO' nbun snu ihu 	chra pbñn phi 421 - 1-1.543.646.093 23.065.500.966 

- [,NS F chua plin 1)111 Iüy k 	dn cui k 	Irtr 421 a 1.579.050.965 1.012.031811 

- I .NS'F chua phn phi k 	nay 12 lb 12.964.595.128 22.053.467.155 

CONG N(;uON VON 440 444.166.621.457 445.916.288.382 

I 1/i Ni, ngav 25 t1ing 07 nm 2021) 
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IoN(; CONG TV TU VAN TIIIET KL 
	

M/iu s6 B 02a -DN 
(,JAO ThONG VAN TAI - CTCP 

Ban Iilinh kèiri then TI s6 200/201 411T--B'lC 

BA() CAO Nfl' QUA IlOT Ix)N(; KINEI l)OANI1 GIUA NJN IX) 

(Ding dIly d6) 

6 thing Nam 2020 

f)oji vi (liii,: I)oizj.' 

Chi lieu M,-1 so 

Mini may (lii 
01/0/2020- 
30/06/2020) 

Mullnay (16,  

0110442019- 
3/0/20I9) 

Mullnay (hr 
01/01/2020- 
30/06/2020) 

Näm nay (hi 

01/01/2019- 

30/06/2019) 
1 -- 2 4 5 6 7 

I.I)oanh thu banhang và cungcapdichvi 01 96.045.416.767 93.971.060.834 168.498.827.883 166.581.130.490 

2. ('ickhoingin1Irudoanlithu 02 26.782.258 911.586.019 26.782.258 911.586.019 

111mghanhiiralal 26.782.258 911.586.019 26.782.258 911.586.019 
3. 1)oanh thu thu"

,  
in v 	ban lung và cung 

capdidivu(10 =01 - 02) 10 96.018.634.509 93.059.474.815 168.472.045.625 165.669.544.471 

4.Gii win hang bn 11 73.925.362.067 72.775.633.292 131.984.451.750 132.012.844.102 

5. Lçii nhuan gOp v bin hang và dung ctp 
dichvu(20=10-11) 20 22.093.272.442 20.283.841.523 36.487.593.875 33.656.700.369 

6.D0a11111huhoatcl6ngthichinb 21 7.545.677.294 7.859.702,620 10.935.053.235 11.159.944.289 

7. (Ili phIiàichmnh 22 1.651.156.096 1.075.844.437 1.674.380.839 1.076.404.437 

 -Trongcló:C/iiphIlJivav 23 72.196.635 1.080.274.777 72.196.635 1.030.834.777 

9. Chi phiquán1'doanhughiep 26 19.145.454.254 16.762.299.792 31.839.628.486 28.066.030.397 

10. Li nhuân thun iii hoat dOug kinh 
doatth(30=20 + (21-22) - (25+26)) 30 8.842.339.386 10.305.399.9 14 13.908.637.785 15.674.209.824 

11.Thunhâpkhic 31 7.823.176 11.364.407 9.107.858 16.554.497 

12. Chi phi khac 32 - 36.363.636 36.583.081 36.363.636 

13.Lninhuankhác(40=31 - 32) 40 7.823.176 (24.999.229) (27.475.223) (19.809.139) 
14. fIng 1c6 nhuãn kC loan tri.r6c ihu3 
(50=30+40) 50 8.850.162.562 10.280.400.685 13.881.162.562 15.654.400.685 

15.('hiphiIhu3TNDNhiénhành 51 499,920.719 750.042.839 913.158.267 1.214.631.621 

16. Chi phIthu3TNDNhonlai 52 3.409.167 - 3.409.167 

17. Lçi nhuân sau ihu3 thu nhOp doanh 
nghi9p (60=50-51-52) 60 8,346.832.676 9.530.357.846 12.964.595.128 14.439.769.064 

NGU'ffl LAP lIEU KI TOAN TRU'ONG 
25 thing 07 nüin 2020 
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BAO CÁO TINH HINH THUC HHN NGHiA VU vOi NSNN 

6 t1ing Nâm 2020 

(Tii' no ay 0 1/0 1/2020 d'n ngày 30/06/2020) 

1'  Ii tie v i ci c k  o ii ii p h i I no p n 1 . n tró'c 
Don \'l huh: d(ng 

ST 
Chi tiu 

Ma 
sO T 

So Con phai 
1101)  nim tru(w 

cIiuyn sang 

So phät sink 
phai nop trong 

k' 
56 da nUp 
trong k' 

So COO phi 
nOp chtiyn 
sang k' san 

A B C 1 2 3 4=(1+2-3) 

I Thtie 10 2.895.632.678 16.022.969.768 9.003.380.930 9.915.221.516 
- Phii thu cia Nhà nuóc - - 

- Phi ith Nhà nu'oc 2.895.632.678  9.915.221.516 

1 
Thud' GTGT hang ban 
nOi cia 11 1.207.381.627 11.747.027.752 6.030.576.020 6.923.833.359 
- Phil thu cia Nhà nuóc I 	 - - 
- Phãi 1rt Nhà nuóc 1.207.381.627  6.923.833.359 

5 Thut1iu nhap DN 15 1.000.896.822 913.158.267 1.000.896.822 913.158.267 
- Phái thu cüa Nhà nuóc - - 
- Phil ira Nhà nuóc 1.000.896.822  913.158.267 

6 Thuê' thu nhap cá nhân 16 1 	687.354.229 990.347.698 1.625.635.927 52.066.000 
- Phil thu cia Nhà nuác - - 
- Phai tra NU nuóc 687.354.229  52.066.000 

7 Thu' tai nguyen 17 - - - - 
8 Thu' nhà dal 18 - - - - 

- Phâi thu cüa Nhà nuóc  

- Phái trá Nhà flU'O'C  

9 Tin time dat 19 - 2.069.360.395 43.196.505 2.026.163.890 
- Phâi thu cia NU nuóc - - 
- Phái trá Nhà nuóc -  2.026.163.890 

10 'I'huê' mon bài 20 - 5.000.000 5.000.000 - 
- Phii thu cia Nhà nuóc - - 
- Phii tth Nba nttóc - - 

11 Các Ioai ihuë' khác 20 - 298.075.656 298.075.656 - 
- Phái thu cña Nba nuót - - 
- Phái ira NB rii.ro'c - - 

11. 
II-Các khoan 1)hai nöp 
khac (30=31+32+33) 30 - 1.583.023 1.583.023 - 

1 JCAc kho'tn phu thu 31 - 1.583.023 1 	 1.583.023 - 
Tang cong (40=10+30) 40 2.895.632.678 16.024.552.791 1 	9.004.963.953 9.915.221.516 

Ngu*i Jp hiêu K A e toan lrwöng 

LçIp ngày 25 iháng 07 näin 2020 
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FONC CONG TV TU' VAN TIJIET KIT, 	 u s/ B 03a -DIN 

G1A() TIION(; \'N TM - CTCP 	(Ban hpnh theo Th(ng t- sè 20012014/TT-BTC 
ngy 22112/2014 cña Be Tiii  ChYnh) 

B\() ('A() LUll CIIUVEN TIEN TF.. 
('lieu pliuoii jhp tr(i'c tip) ( 

ir ny 01/01/2020 dcii iicñv 30i06/2020 

(III \Li 

JAIN,  le 01' (Iau nam (tCII (110! ((I\' 

Nãin nay 011.01- 

30i))(/202)) 

Nàni nay 0)101- 

2 3  3 
I. I'll-11 cli Oven lien I i' IioI (lyng ki 	li doa nh 
LTin thu ti hn hinz. cun 	c51) djch v 	v 	doanh thu 01 191.183.623.354 134.197.7-10.920 - 
2. ell Chi ira Clio nu'icunc5hnuhovdichvu ((2 (74.796.027.831) (41 ,5.854.60$ 
3. _ Fin Chi tri Clio ngtiô'ilaodn 03 50.529.804.789) 

- 
(27.649.002.720) 

1.'rin 	Ili vaydtra 04 (728.292.618) - 
5. 1 in ihu 	thu nhip doanh nhip dã np 05 (1.000.896.822) (137.355.803) 
. 'Fin thu khc 16-  hoat d6ng kinh (loanhi 06 7.269.264.631 1 .747. 195.301 

7. Tin chi khóc Clio hoot dng kinh doanh 07 (64.225.726.344) (38.335.749.035) 

Luii ci, iij'êii lien di 111111 fit-  110(11 ilng Al,,!, (loan/I 20 7.172.139.581 28.736.082.965 
11. LU-11 chuyén lien In' hol dQng dIu tir  
I. Fkn chi dC mua sirn, xy dtjng TSCD vñ cc thi san clñi 

han khac 21 (2.903.963.273) - 

2. Tin thu 16A11,11111 19, nhucng ban TSCD va dc tai sin 
dai han khac  

3. 'l'kn chi cho vay, n'uua cc cong cu my c6a don vi khác 23 (500.000.000) - 
'I. Tin Out hi Clio vay. ban li các cOng ci nor cüa don vi 
khac 24 10.000.000.000 - 

5. Fin chi du tu gOp vn vac, dun vi kliac 25 (1.059.060.000) - 
6. Tin thu hi du tu gop vn vâo don vi khtc 26 470.416.133 1.863.810.000 
7. 	l'itn thu läi Clio vay. c05  trc vi Iqi nhuan duic chia 27 1.935.546.246 894.823.466 

Lii'ii cli u.vi"11 litn 1111,n tfr 110(11 dng dii,, 111-  30 7.942.939.106 2.758.633.366 

M. Lu'n chuyCui tin ttr hot Ong t?ui chInh  
1. Tiên thu tr phót hânh CO phieu. nlin vOn gop c6a chO 

so'hOu 31 - - 
2. Ii&n chi tiu vn gOp Clio cac chO SO' hCi'u, niva hi cO 

phi ti ciia doanh nghiçap  di phat hanh 32 - - - 
3.'FiCn dill trdivay 33 45.406.384.950 53.039.600 
-1. Tien irnçr gôcvay 34 (45.161.801.259) t12.042.795.869 
5.1'in chi Irano'thudtichInh 35 - - 
6.COtOe, IV.  nhun CIA tr?_ Clio chO SO_ licm 36 (156.061.000) (2.806.006.674) 

Lw,:ci, ,iyê,, tiC::Iiiiuiiitfr110(11diiig (Iiicli In/i 40 88.522.691 (14.795.762.943) 
LoucIiuvnliCnIlinOuiIrong k' (5020+30+40) 50 15.203.601.378 16.698.953.488 

lieu_vf_ lu'o'ngthronglien thiii k' 60 24.565.091.870 48.704.940.463 
Anhhu'oigc0aiha'dôii'g  iii hôido5iquvdOingo,ii) 61 - - 

Cava tu'o'uugdu'ongliencoolk _ (7050+60+61) 70 39.768.693.248 65.403.893.951 

Ngn'O'i 101)  1)iCH 
neOv 25 thin 07 nOni 202)) 

Ke to in It uong 7/5 ' 
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TONG (:ON(; 'LYT U' VAN 'I'!Il}.I' K} GIA() [hONG VAN 'I'M CTCP  

Bao Cao tãi cLiInh 6 thing riãm 2020 

TI!UYET MINII BA() CM) TA! ChIN!! 	 Màu B09-DN 

1. 	i'h!ONI;iIN KIIAI QL'ATt 
Lch sü' phát triêri 

lông Cong ty 'lit van Thiêt kê Giao thông Vn tái - CTCP tin than là Tong (TOng ty Nhà rnrOc, 
dryc thành l.p theo Quyêt djnh so) 4$98/QD-'I'CCB-1,D ngày 27/11/1995 cüa Bç tnrng Bô Giao 

thông Vn tái, boat dng V(Y1 ten gi TOng Cong ty Tr van 'I'hiCt kC Giao thông V.n tai. 

Thco Quyêt dnh sO 782/QD-BGI'VT ngày 09/04/2007 cüa 136 tru'ng f36 Giao thông V.n tii, 
TOng Cong ty T'ir van 'I'hiCt kC Giao thông Vmn tài thrçc chuyCn dôi thành COng ty me trCn cu sc tO 
chrc 1ui hao gOm CG quan Van phOng và các dcm vi hch toán phi thuc la COng ty 'hr van ThiCt 
ke KiCn trOc Xãy thing và Chi nhánh Thành phô 116 Chi Minh. 

'l'ng Cong ty hot dçng theo rnO hinh COng ty TNFIII Mt thành viCn thco Quyt dinh s 
1765/QI? - BUT VT cOa BO Giao thông Van tái ngày 25/06/2010, giây chiTrng nhn dang k9 kinh 
doanh so: 0100107839 do S& KC hoch và Dâu tLr Thành phô ha Ni cap ngày 28 thang 09 nãrn 

')010. 

Trong nãrn 2014, 'I'Ong Cong ty Tu vn '1'hit kC^ Giao thông Van tâi do hoan thânh CO phn boa, 
chInh thrc chuyCn thành Cong ty cô phàn vO'i ten giao dch mOi là Tong Cong ty Jir van ThiCt kC 
Giao thông V.n tái - CTCP theo Giây Chi.rng nh.n dang k9 Doanh nghip Cong ty cO phOn v&I ma 
sO doanh nghip 0 100 107839 dOng k9 Ian dOu ngày 28 thang 09 närn 2010, dOng k9 thay dôi IOn 
thr hai ngày 02 tháng 10 näm 2017, dãng k9 thay dôi Ian thr ha ngày 14 tháng 03 nOm 2018. 

Ton giao dch bang tiêng Vit: Tong cong ty 'fir van thiêt kC Giao thông van tái - CTCP 

TOn giao djch quOc tê: TRANSPORT ENGINEERING DESIGN INCORPORATE!) 

TOn giao dich viêt tat: TEDI 

Tru so dOng k9 cOa lông Cong ty: 

Da chi: SO 278 phô TOn Dàc Thang, PhuOng hOng l36t, QuOn DOng Da, ThOnh phO IIà Nôi 

Diên thoai: 	(84-4)38514431 

Fax: 	(84-4)38514980 

E-mail: 	tedi(atedi.com.vn  

Website: 	www.tedi.com.vn  

NgLrOi dal din theo phOp lut : Tong Giai'n dc là dui din theo phàp 1u'it cua 'l'ông Cong ty. 

V 	diCu he và hInh tht'rc sO' hü'u vOn 
VOn diCu lê cüa lông cong ty 'lit van thiOt kO GTVJ' - CTCI là 125 t9 dOng, trong dO: 

CO dOng là to chi'rc bao gOm: 

Co dOng trong n,rOc, (TOng ty Co phân xr 19 nén và xày dirng FECON nãm gi 
4,35%; 

. (TO dOng ntrOc ngoal, COng ty Oriental Consultants Global Co.. nOm gi 20,262%; 

• CO dOng nuOc ngoài'l'rans Across VP Inc. nãrn giO' 0,26% 

• ('Ong doàn lông cOng ty 'I'VTK GTV'I' - CTCP nrn gid 0,28%; 

- Ong Phm 11cm So'n nãm gi 8,5% 

- Ong Phm 'l'rung Thành nam gia 25,762%; 

- CO dOng khác nam gitt 40,59% vn diu lé. 



TONG CONG TV Ti;' VAN FillET KF; (;IM) THONG VAN TAI - (:11:1' 
13a0 Cao tâi climb 6 thng \äm 2020 

rticv:i' MINI! HO CÁO TAT CII1NII (tiêp theo) 	 Mãu B09-DN 

Báo cáo tài chInh nay du'c tong hop tr các Báo cáo tài chInh két thic ngày 3() 06 200 cüa 03 
don vi sau: 

- Van phOng lông Cong ty; 
- Cong ty Iir van Thiêt kê Kin trác Xáy dirng; 
- Chi nhánh 'I'ông Cong ty To van Thiët kê (iiao thông Van tail (Clii nhánh I'P. ho Chi 

Minh). 
Ngãnh nghê kinh doanh vã hot d(ng chInh 

Tr ngày 03 tháng 06 nãrn 2014, sau khi hoàn thánh co phân hóa lông (TOng ty To van Thit ké 
Giao thông VOn tái chuyên dOi thánh lông Cong ty Tu van Thiêt ké (iiao thông V.n tái - CTCP, 
theo Giây chrng nhn dàng k' kinh doanh thay dôi Ian thu hai ngày 02 tháng 10 nãrn 2017 thi 
ngành, nghê kinh doanh cda Tong Cong ty To van 'I'hiêt kê Giao thông Vn tái - C'I'CP bao gOrn: 

Van phimg Tong Cong ty vii c/ti nhánh Than/i pho^ HOJ ('hI Minh 
Kiêrn tra và phãn tIch k thu.t. 	Chi tiêt: 
- ThI nghirn vt lieu xãy dirng và các chi tiëu v dia chit, thOy van, môi trong vâ cong 

trinh giao thông, dan dung, cong nghip. 
- Kiêm dinh cht locmg, thir tái các cong trinh giao thông dan dung vá cong nghip. 

2. 1 bat dng chuyôn rnôn, khoa hoc và cong ngh khác chua duçc phân vào dãu. Chi tit: 
- Kháo sat giao thOng, phân tich và lp h so dr báo giao thông vOn tái; kháo sat, lOp h 

so dánh giá tác dng rnôi tnrng và cong trinh giao thông, dan dung, cong nghiCp. 
- Nghin cuu irng dung, xãy dLrng thirc nghirn vá dáo t.o chuyên giao cong ngh mui 

các cong trinh giao thOng, dan dung, cong nghip. 

3. 	Ihoat dông kiên trOc và to van k thut có lion quan. Chi tiêt: 
- Thit ke^ xây dmg cong trinh c.u, hrn, di.rng b. 
- Thiêt U cOng trinh câng - domg thdy. 
- 	I'hit ke^ cong trinh domg sat, dung b. 
- Thit k kt cu cong trinh ha tng k' thu.t. 
- Thiêt ke^ quy hoch xây dung, Thit k kin trüc cong trinh. 
- 	I'hiôt kê kêt cu cong trinh dan dung, cong nghip. 
- K.háo sat dia hInh, Kháo sat dia chat cong trinh. 
- Thit U dia k thut cong trinh xáy dirng. 
- Kháo sat thOy van rnôi tnthng. 
- Thit k Ip dat thi& bj din chiu sang cong trinh giao thông. 
- Thit ke^ l.p d.t H thng rning thông tin liOn 1c trong cOng trinh xãy drng. 
- 'I'hit U cp thoát noOc cong trinh xây di-mg. 
- Thit ke^ pho ng tiçn vOn tai dorng sit. 
- Giám sat thi cong xây dirng và hoàn thin cOng trinh dan ding, cong nghitp. ha tang k 

thuOt, 
- (Earn sat xãy dirng và hoán thin cOng trinh câu, ham, dong h. 
- Giám sat cong tác kháo sat dia cht cong trinh xây djng, 
- Dâu to, quán 1', kinh doanh khai thác các dtx  an giao thOng, dan dung và cOng nghip. 
- To v.n d.0 to, xay dung và quán 1' dir an th'tu to xãy drng cOng trinh giao thông, dan 

dung. cOng nghip. 
- 	10 van lOp báo cáo kinh tO k thuOt, báo cáo du to các dir an d.0 to xãy dung vâ dánh 

giá dáu to các cong trinh giao  th6ng, dan dung, cOng nghip. 
- TLr van d.0 thu, lOp ho^ so rnO'i thiu, dánh giá hO^ so do thAu to vn vá xáy 1.p, lOp tng 

muc dáu to, tOng dir toan vá dLr toán chi tiOt cOng trinh giao thOng, dan dung, cong 
nghip. 
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- 	ILr vein lap hO S(Y dánh giá rnOi truYng chin lLr(Yc, dánh giá tác dng rnOi tru'O'ng, cap 
kt báo ye rnOi trLr(Yng, phumg an tOng the giãi phóng rn.t bing Va tái dnh CU', k 
hoach quãn l' rnOi trwmg, ke^ hoach hinh dOng tái dinh cir; báo cáo xã hOi, háo cao dan 
tc thiêu s ca các cOng trinh giao thOng, dan dung, cOng nghip. 

- 'Iii van thâm tra su an dâu flr, dLr an quy hoach, thiêt kê k thuth, thit ké ban vC thi 
cOng, tong dir toán các cOng trinh giao thông,dán ding, cOng nghip. 

- 

	

	'E'u' van giárn sat diu ti.r, flr van giárn sat nhà nu'c, tr van giárn sat vâ quail trãc mOi 
trU'o'ng. 

- Ti.r vOn dánh giá và. chi.'rng nhân dá diu kitn darn hao an toàn chiu Iuc, chrng nhán sr 
phO hçTp ye chat 1i.rcng cOng trinh xãy dirng các cOng trinh giao thông dan dung và cOng 

nghip. 
4. Kinh doanh hat On san, quyCn sir ding dat thu)c chu s& hOu, chO sir dung hoc di thuC. 
5. 'I'u van, mOl giU'i, dâu giá hat dng san, dâu giá quyCn sr ding dat. Chi tiCt: 

- Khai thác, quán li', vOn hành các djch vu phiic vi tôa nhà, khu chung cir, cOng trinh 
cOng nghiip, dan dung. 

6. man. 
7. Dich vu dOng gói: DOng gOi hO s tài Iiu. 
8. 

 
Dich vi an uông khác. 

9. 13án buOn may rnóc, thit bi vá phii tOng may khác 
(Thi tiêt: 
- Ban buôn may rnóc, thiCt hi và phii tOng may khác chu'a dirc phãn vào dãu: Kinh 

doanh thit bi may moe chuyCn ngành phic vu kháo sat thit k. 

10. Iloat dOng djch vu h6 trçY kinh doanh khác cOn 1ui chu'a drnyc phãn bô vào dâu 

Chi tiCt: 
- Kinh doanh xuOt, nhp khOu các thit bi may móc chuyCn ngành phuc vu kháo sat thit k. 
- Xut nhp khOu các mt hang Cong ty kinh doanh. 

11. Ban buOn 0 tO và xe có dng co'khác 
Chi tiCt: Ban buOn 0 tO và xe có dng co khác 1oi rnh và 1oi dã qua sir dung 

12. Ban lC 0 tO con (1oii 12 &6 tr xuOng) 

13. Di l' 0 to và xe có dng cer khác 

14. BOo duo'ng, sira chra 0 tO và xe có dng ecy khác 
Chi tiCt: 

- Sira chtra ph On c, phn din, h6 thng dánh bra tir dng 
- Bao du'ng thông thu'ng 
- Sira chra than xe 
- SQ'a chra cOc h phin cüa 0 tO 
- Rua xc, dánh bong, phun và sun 
- Sira tOrn chin vâ cra sO 
- Sira ghC, darn vá nOi that 0 tO 
- Si:ra chra, hum vá sam, lOp ô tO, lap d.t hoãc thay th 
- Xr 1' chng gi 

15. Ban ph'i tOng vá cOc b6 ph.n phii tr(y cüa 0 tO và xe cO dng Cu khác 

16. V.n tOi hành khách duO'ng b6 trong ni thành, ngoIi thành (trr v4in tOi bang xe bu't) 
17. Vn tOi hang boa bang dung b 
18. Kho bäi và li,ru tri'r hang hOa 
19. Dich vi kru trO ngãn ngày 
20. NhO hang vO các djch vu an uOng ph9c vu luu dçng 
21. Cho thuC xc có dng Cu 
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Cac hoat d)iig chIn/i Con- ty Tii' van T/ziêt kc Kiên ti-ác Xây dt•rng 

I. 	I bat dông kiên trüc và tLr vTin k thuat có lien quan 
Chi tiCt: 

- Thit ke^ xãy dung cong trinh cu, hm, dumg b. 
- Thit ké cong trinh cáng - du'ng thüy. 
- Thict k cong trinh hi tang k thuit. 
- Thiêt ke^ quy hoch xây drng, Thit U kin tiuic cong trinh. 
- Thiêt kê kêt câu cong trinh dan dung, cong nghicp. 
- Khâo sat dia hinh, Khao sat dia chat cong trinh. 

- 	'L'hiêt kc^ dia k thuOt cong trinh xây dirng. 
- Khâo sat thüy van rnôi trueing. 
- Thit k e^ lap dat  thit hi din chiu sang cong trinh giao thông. 
- Thit k cOng trinh dumg day và tram bin áp dn 35KV, thit k h thérng din cong 

trinh En ding, cong nghip. 
- Thiêt ké lap dat  h& thong rnng thông tin lien lc trong cong trinh xây drng. 
- Thit kc^ cap thoát nric cOng trinh xây drng. 
- Giárn sat thi cOng xây dung và hoàn thin cOng trinh dan dung, cOng nghip, ha tng k 

thuât. 
- Giám sat xây du'ng và hoàn thin cong trinh c.u, ham, drnng ho. 
- Giám sat cOng tác kháo sat dia cht cong trinh xây drng. 
- Tu van du tu', xay dung và quân l' dir an d.0 tu xây dung cOng trinh giao thOng, dan 

ding, cong nghip. 
- Tu v.n lap báo cáo kinh te k thuat, báo cáo d.0 tu các d'r an du tu xay dung và dánh 

giá du tu các cong trinh giao thông, dan dung, cong nghip. 
- Tu vn d.0 th.u, lap h6 su' mi th.u, dánh giá ho su' du thu tu van và xay lap; Lap 

tong mirc dâu tu, tong dir toán và di,r toán chi tit các cOng trinh giao thông, dan dung, 
cong nghip. 

- Tu van thârn tra du an du tu, du an quy hoach, thiCt kC k thuât, thit ke^ ban vC thi 
công, tong d'r toán các cong trinh giao thông, dan dung, cong nghip. 

2. Kiêrn tra và phân tich k thuat 

Chi tit: 
- ThI nghirn v.t 1iu xay dixng và các chi tiCu ye dia chat, thdy van, môi trung các cong 

trinh giao thông, dan dung, cong nghip. 
- Kirn tra cht Luung, thr tâi các cong trinh giao thông dan dung vá cong nghip. 

3. Float dng chuyCn rnôn, khoa hoc và cong ngh khác nhau chua duoc phãn vao dàu. Chi 
ti Ct: 

- NghiCn ciru img ding, xáy dimg thxc nghirn vâ dâo to chuyên giao cong nghê rnO'i 
các cong trinh giao thOng, dan dung, cong nghiêp. 

4. Di vi nhU'ng ngành nghe^ kinh doanh có ditu kiên, chi nhánh chi hot dng khi áp dung 
dd diCu kin nãng 1rc thco quy dnh cda pháp lut. 
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Cãu rüe doanh nghip 

Tai ngày 30/06/2020, Tong Cong ty có các cong ty con và dan vi trrc thuc nha sau: 

STI' Don vi 	 I1oit dng chInh Tv Iê s6 So co 
h&u phân 

I Cong ty con  

COng ty CF TVTK Cu 	TLr van xüy drng và kiêrn djnh 
5096% 

Dung 	 chat 1ang các cong trinh Giao 461.219 

2 
Cong ty CF TVTK Di.rng 	Ta van XI) các cong trinh giao 

51,00% 
B6 	 thông  765.000  

Cong ty CF TVXD Cáng - Ta van xay dmg các cOng trinh 
51,00% 548.059 Dang thüy Câng - Dang thüy 

Ta vn xãy dmg và kim dnh 
Cong ty CF TVTK Kiêm chat luçrng các cong trinh Giao 

65,43% 
692.251 

djnh và Da kS'  thu.t thông 

Cong ty CP TVTK C.0 1n Ta van XI) các cong trinh giao 
51,00% 765.000 

-ham thông  

6 
C 	ty CF TVTK XD Giao Ta van xây drng các cong trinh 

51,60% 309.600 thông thOy giao thông 

Cong ty CF Ta vn XDCT Ta van xây dmg các cOng trinh 
51,00% 765.000 Giao thông 2 giao thông 

8 
Cong ty CF TVTK Giao Ta van xây dung các cong trinh 

51,00% 331.500 thông Vn tãi 4 giao thông 

Cong ty CP Ta v.n XDCT Ta van xây dirng các cong trinh 
51,00% 765.000 Giao thông 5 giao thông 

Thac hiên các dich vu ta van kS' 

10 Cong ty API/CO 
thuât cho các dir an giao thông, 

67,258% 
thuS' 1i, xãy dang dan ding Va I 

các du an khác 

II Do'n vi true thuôc T 

Cong ty TVTK Kin trOc Ta vn xây drng các cong trinh 
My dung giao thông  

2 
Chi nhánh Thành ph o^ I1 o^ Tu van xãy dung các cong trinh 

Chi Minh giao thông 

2. 	KY KE TOAN, DON V! TI EN T SL DUNG TRONG KE TOAN 

KS' kê toán 
KS' ke^ toán nãrn cUa TOng Cong ty hat du tir ngày 01 tháng 01 Va kêt thOc vào ngày 31 tháng 12 

hang nãm. 

Don vi tiên t su diing trong kê toán 
Báo cáo tài chinh kern theo dac trinh bay bang Dng Viêt Narn (VND). 
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3. CIIUAN MUC vA CUE DO K TOAN AP DUNG 
Chê d kê toán áp dung 
Tong COng ty áp dung Ché d6 Ké toán Doanh nghip Vit Nam dirc ban hành kern theo 
Thông tu so 200/2014/TT-13TC ngày 22 tháng 12 nãm 2014 và Thông tii so 53/2016/1T-
I3TC ngày 21/3/2016 sra dôi, bO sung môt so diCu cüa thông so 200/201 4/TT- BTC ngày 
22/12/2014 do BO Tài chinh ban hành. 

Tuyênbô ye vic tuân thu ChuIn my'c kê toán và Chê dcl kê toán 
Ban Tong Giárn dôc Tong Cong ty dam háo dã tuân thu dày du các Chuàn rnrc kC toán 
Viêt Nam và ChC dO kC todn doanh nghip Vit Nam dã thxyc ban hành và có hiu 1irc lien 
quan den vic lp và trinh bay Báo cao tài chinh cho k' kC toán ket thOc ngày 30 thàng 06 
nàni 2020. 

4. CAC ChIN!! SAC!! KE TOAN AP DING 
Co s& lap Báo cáo tài chinh 
Bao cáo tài chinh kern thco dinc trinh hay bang Dông Vit Narn (VND), thco nguyCn tãc 
giá gOc Va phO hcip vi các Chuân muc ke toán Vit Narn, ChC dO ke toán doanh nghiêp 
ViOt Narn hin hành và các quy dinh pháp 1' có lion quan dOn viOc lap và trinh bay Báo cáo 
tài chinh. 
Báo cáo tài chinh kern thco không nhrn phân ánh tInh hinh tài chinh, két qua hot dng 
kinh doanh và tinh hinh lu'u chuyên tiOn t thco các nguyen tãc và thông lç kC toán duc 
chap nhn chung ti các nuc khác ngoài Vit Narn. 

Các 1oi 6 giá hôi doái áp dyng trong kê toán 

Poi vi các nghiOp vu phát sinh bang ngoai tO 

Các nghiêp vu phát sinh bang ngoi t thrçic quy di theo t' giá áp dimg ti thoi diem phát 
sinh nghip vu, chOnh 1ch giá phát sinh tr các nghip vi nay dLrcic ghi nhn là thu nhp 
và chi phi tài chinh trong Báo cáo kOt qua hot dng san xuât kinh doanh. 

Dánh giá lai các khoân muc tin tO có géc ngoai tO tai thOI dkrn lap Báo cáo tài chinh 

(i) Các khoán vn bang tin có gc ngoi t duçc phãn 1oi là tài san (TiCn, Ncr phái 
thu,...): Dánh giá 1i theo t' giá rnua vào cüa Ngán hang TMCP Dâu tir và Phát triOn 
Vit Nam (BIDV) tii ngày 30/06/-2020. 

(ii) Các khoân vn bang tin có gc ngo1i t duçc phãn 1oi là nç phái trd (Phái trá ngisO'i 
bàn, vay,..): Dánh giá lai thco t' giá bàn ra cUa Ngán hang TMCP Dâu tr và Phát triOn 
Viêt Nam tai ncáv 30/06/2020. 

ChOnh 1çch t' giá phát sinh tr vic dánh giá lai duac két chuyên vào tài khoán ChCnh lch 
t giá -TK 413, sO dr tài khoân nay së duoc kOt chuyOn vào Doanh thu hoãc Chi phi tài 
chinh tai thi diOrn lap 13áo cáo tài chinh. 

T giá sir dung dC dánh giá lai các khoán muc cO gc tiCn tO tai thO'i diOrn lap 13áo cáo tài 
chinh 

i'hôi diem Ngãn hang T' giá mua vào T 	giá ban ra 
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Nguyen tãc ghi nhn tin và các khoán tirong throng tin 

Tin: Bao grn Tin mat, 'l'in gui ngãn hang (khOng k' han) và Tin dang chuyCn 

Tin mat, Tin gui ngân hang thrçc ghi nhân trCn Co s6r thi,rc tĉ  phát sinh thu-chi. 

'I'in dang chuyCn: Dija vào các Inh chuyCn tiCn cht,ra có giáy báo No và giy np tin 
chira có giáy báo Co 

Các khoán tu'ung dwmg tiCn 

La cac khoan dau ttr ngan han, ticn gri co ky han co thoi han thu hoi hoc dao han khong 
qua 3 tháng kC tir ngày dáu tu, gri tiCn có khá nãng chuyCn dôi dê thing thành rnt loo'ng 
tiCn xác dinh và khOng có rüi ro trong chuyCn dôi thành tiCn ti thai diCm báo cáo. 

Các khoán du tu nrn gi dn ngày dáo han 

Các khoán du tu nm gift dn ngày dáo han bao gôm cáckhoán tiên gui ngân hang có k3i 
htn (bao gôm Ca các loii tin phiCu, k9 phiCu), trái phiCu, Co phiCu u'u dãi ben phát hành bat 
buc phái mua 1i tai mt thi diCi'n nhât dinh trong trong lai và các khoán cho vay nãm 
giü' den ngày dáo hin vh rnlrlc dich thu lãi hang k5i và các khoãn dáu to nãm giü' den ngày 
dáo han khác. 

Các khoán d.0 to n.m gid dn ngày dáo han thrcc ghi nhnthco giá gôc và thrçic xác dinh 
theo giá trj hçip 19 can cir vào khá näng thu hOi cüa khoán dáu to. 

'Fat Ca các khoán du to duyc phân loi là các khoán rnic tin t cógc ngoi t sC thrc 
dánh giá 1ii theo t9 giá giao dich thirc tê tii thai diem lap Báo cáo tài chinh. 

Các khoán cho vay 

Là cac khoán cho vay thco }lçrp dèng, kh oc giü'a các bCn nhu'ng khOng di,roc giao dich 
rnua, bàn trCn thi tnrang nhLr chrng khoán. 

Tat cá các khoán cho vay duic phân loal là các khoán rniic tiCn ti có gOc ngoi t së di,rc 
dánh giá 1ui theo t9 giá giao dich thirc tê ti thai diem lp Báo cáo tài chInh. 
Dr phông các khoán cho vay khó dOi dirçic l.p cho tüng khoán cho vay khó dOi can cir vào 
thai gian qua han trá ncy gOc theo cam kêt nor ban dâu (khOng tinh den vic gia han nor giü'a 
các ben), hoãc can cir vào rnirc tOn that dix kiCn có the xáy ra. 

Các khoán d.0 to vào cong ty con, cOng ty liCn doanh lien kt và du to khác 

• Du to vào cOng ty con: Các khoán dâu to vào các cOng ty con ma Tong COng ty nm 
quyCn kiêm soát duc trinh bay theo phuong pháp giá gOc trCn Báo cáo tài chInh. 

Các khoán phán phi 1çi nhu.n ma Tong COng ty nhân throc tuir sO^ Io'i nhuân lüy ke^ cüa 
các cong ty con sau ngày TOng Cong ty nãm quyCn kiCm soát doc ghi nhn vào kCt qua 
hot dng kinh doanh trong nãm cüa TOng COng ty. Các khoán phân phOi khác duoc 
xcm nho phán thu hOi các khoán dáu to và dorc truir vào giá trj dâu tu'. 

Dãu to vào cong ty lien kt, liCn doanh: Các khoán d.0 to vào cOng ty liCn kêt, liCn 
doanh ma trong do TOng COng ty có ánh hu&ng dáng ke doc trinh bay theo phi,rcrng 
pháp giá gOc. 

Các khoán phân phi kyi nhun ma TOng COng ty nh.n thr c tuir sO liyi nhuân My ke^ cüa 
các cOng ty liCn kCt sau ngày TOng COng ty nárn quyCn kiCm soát dogc ghi nhân vào kCt 
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qua hot dng kinh doanh trong narn cüa Tong Cong ty. Các khoán phãn phi khác duc 
xcrn nhi.r phàn thu hOi các khoàn dLiu tu và duçc trir vào giá tri dâu tu. 

Các kho'àn du tir khác: DLr(yc ghi nhi.n thco phuong pháp giá gc. 

Du phOng tn tht các khoân du tu 
Dir phOng tOn that cho các khoân dâu tuvào cOng ty con, cong ty liêndoanh, han kêt dirc 
trIch lp khi các cOng ty nay bi 10 din dan nhà dâu to có kha nãng mat vOn ho.c khoân do 
phông do suy giám giá tri các khoãn dâu to vào các cOng ty nay (tiir trl.rrng hp 16 thco kê 
hoach da do(yc xác dtnh  trong plurong an kinh doanh trithckhi dãu tu). Mi.'rc trIch l.p dir 
phông toong mg vri t' 1t^ gop vOn cüa Cong ty trong các tO chirc kinh té thco hung din 
tai Thông to 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 và Thông to 89/201 3/TT-BTC ngày 
28/06/2013 sra dOi bO sung Thông to 228/2009/TT-131'C. 

Doi 01 các khoán d.0 to khác, vic trIch lp dr phông tOn tht can cir vào giá tri hop l' 
cüa khoán dâu to tti thri diem trIch l.p, trong troong hop không xác djnh duçcc giá tn hup 
l' viéc lp dtr phông can ci'r vao khoán 10 cOa bCn dogc dâu to. 

Nguyen täc kê toán nor phãi thu 

Các khoàn Ni phái thu doc thco dOi chi tit thco k' han phái thu, di tuong phái thu, loai 
nguyen t phâi thu và các yCu to khác thco nhu cãu quán l' cOa TOng Cong ty. 

Các khoán No phài thu bao gm phâi thu khách hang và phài thu khác doçic ghi nhân thco 
nguyen tãc: 

Phái thu cOa khách hang gm các khoàn phài thu mang tinh chat thuong mai  phát sinh tiir 
giao dch cO tinh chat mua - ban gifla Tong Cong ty và nguii mua (IA don vi dc l.p  vi 
ngoOi bàn, gOm cá các khoân phái thu giira cOng ty mc và cOng ty con, lien doanh, lien 
két). Các khoãn phài thu thuong mi duç'c ghi nh.n phü hop vâi chuân mirc doanh thu 
ye thi diem ghi nhn can cir theo hOa don, chirng tir phát sinh. 

Phái thu khác gôm các khoàn phâi thu không mang tInh thoong mi. 

Các khoán phãi thu doc phân 1oi là Ng.n hn và Dài hn trên Bang can di ke^ toán can 
cir k' hn con lai cOa các khoân phâi thu ti ngày l.p 13áo cáo Tài chInh. 

Dr phông ner phái thu khO dôi: doçic l.p cho ti'rngkhoán ncr phái thu khó dôi can cd vào 
thi gian qua hn trá ncy gOc thco cam kCt ncy ban dáu (khOng tinh den vic gia hn no giO'a 
các ben), hoãc dr kiCn mirc tOn that có the xáy ra thco huO'ng dn ti Thông to 
228/200911'T-BTC ngày 07/12/2009 và Thông to 89/2013/TT-13TC ngày 28/6/2013 sira dOi 
bO sung Thông to 228/2009/TT-BTC. 

Nguyen tãc ké toán hang ton kho 

Hang tn kho dooc xac dinh trCn co so giá gc, trong trong hop giO gc hang tn kho cao 
hon giá trj thuán có the thirc hin du'çc thI phái tinh theo giá tri thuân có the thoc hiCn 
doc. Giá gOc hang tOn kho bao gOm chi phi nguyen vat hiu tnirc tiCp, chi phi sail xuát 
chung phãn bO và chi phi khác (nu cO), dC cO doc hang tOn kho or dja diem và trang thai 
hin ti. Giá tri thuân có the thirc hiên domyc diric xác djnh bang giá ban ofic tinh triir các 
chi phi dC hoàn thành cüng chi phi tiCp thi, ban hang và phan phOi phát sinh. 

Dir phOng giám giá hang tn kho: là dr phOng phn giá tri bj tOn that do giá vat to, thành 
phám, hang hóa tOn kho hI giam. I)ir phOng hang tOn kho duc trich lap theo hoOng dn tai 
Thông to 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 và Thông to 89/2013/TT-13TC ngày 
28/06/2013 sira do  bO sung Thông to 228/2009/TT-13TC. 
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Nguyen tc kê  toán và khu hao Tãi san cô dinh h&M hinh và vô hinh 

Tong Cong ty quán 1, s'r ding và trIch khâu hao TSCD theo hw'ng dn tai thông tu 
45/2013/TT-I3TC ban hành ngày 25 tháng 04 närn 2013 và Thông Ur 147/2016/T'l'-13TC 
ngày 13/10/2016 sra dOi, bô sung Thông tu 45/2013/T1'-I3TC ngây 25/4/2013 quy dinh v 
quân 1' tài san cô dinh. 

a. Nguyen tc kt toán 

I'ài san co dinh huti hinh 

Tài san cO^ dinh hü'u hinh duçc phán ánh theo giá gOc, trjnh bay theo nguyen giá tnt giá tr 
hao mOn iuykC. Nguyen giá tài san cô dinh bao gOm toàn b6 các chi phi ma Tong Cong ty 
phái bO ra dC có drc tài san cé dinh tInh den thOi diem dua tài san do vào tr.ng thai sin 
sang sr dung. 

Nguyen giá và khu hao Tài san cO^ dinh hüu hinh cüa Tong Cong ty dã dixc diu chinh 
theo ket qua dánh giá 1i dã du'yc 136 (iiao thông V.n tãi phC duyêt thco QuyCt dinh 
3163/QD-BGTVT ngày 1() tháng 10 nàrn 2013. 

Khi tài san cê dinh di.rçc ban hay thanh 1', nguyen giá và khu hao My kc^ duc xóa so-  và 

bat kS'  khoán lãi, lô nào phát sinh do vic thanh 15' dCu drçc tInh vào thu nh.p khác hay chi 
phi khác trong 
k5'. 

Tài san co .dinh vO hinh 

Phan mrn may tInh dirnc ghi nhn theo giá rnua và duçic khu hao theo phi.rzmg pháp 
dung thang dira trên thoi gian hQu dung rnfic tInh cda tài san. 

b. 	P/itt aug pháp k/iâui Iwo 

Sau khi cô phn hóa, Tong Cong ty thrc hin dãng kS'  1i phuong pháp trich khu hao và 
khung thOi gian khâu hao tài san cô dinh theo cong van sO 3001/TEDI-TCKT ngày 

11/7/2014. 

Tài san cO dinh duçc khâu hao theo phuong pháp dung thang dua trCn thO'i gian hru dung 
i.róc tInh. Thai gian khi.0 hao dôi vh các tài san mua mdi: 

Tài san cô dinh hfru hinh 	 Thb'i gian khâu 	hao (nãm) 

Nhà xuung và vt kiên trüc 	 5-50 

May moe và thiêt bj 	 3-20 

Phucrng tin vn td] 	 6-30 

Thit bi, ding cu quân 15' 	 3-10 

Tài san cO dinh hüu hinh khác 	 4-25 

Tài san co dinh vô hinh 
Phân rnCm tin hoc 	 3-8 

Tài san cO dinh vô hinh khác 	 2-20 

Doi vh nhang tai san c6 dinh dwyc dánh giã 1i khi chuyën tr cong ty nhà nuc sang cOng 
ty cO phn ti thOi diem 3 1/12/2012, Tong COng ty áp dung theo Cong thirc: 

Giá tri hop 15' cüa TSCD 
Thôi gian trIch 	---------------------------------------- x 	ThO'i gian trIch khãu 

khãu hao cua 	Giá ban ciia TSCD cOng 1oi 	hao cua TSCD inOi 

TSCD 	mi 100% (hoic cOa TSCD 	 cOng loai 
tuong throng trên thi truong 
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Nguyen täc kê toán thuê Thu nhp doanh nghip hoãn li 

Tài san thuê thu nhâp hoãn laj 

TAI san thue thu nhàp hoãn 1i là thus thu nhp doanh nghip së duc hoàn li trong twrng 
lai tinh trCn các khoán chnh lêch tarn thô'i duoc khüu tth. 

Tài san thus thu nhp hoãn 1i: Duyc ghi nhn khi chãc chãn trong tung lai së có 1çi 
nhuIn tinh thuê dC sr ding nhng chCnh 1ch tarn thôl giia thuC và kC toán. Giá tri ghi sO 
cüa tài san thuC thu nhp doanh nghip hoãn lai duyc xcni xét lai vao ngày kCt thOc nãrn tài 
chInh và Q dirç c ghi giàrn 	'rn den irc darn bào chäc chãn có dü lçi nhun tinh thuC cho phép 
li Ich cüa mt phân hoc toàn b6 till san thuC thu nhp hoãn 1i duGc sir dung. 

Tài san thuê thu nhp hoãn lai dirqc xác djnh theo thus suit dir tinh seap dung cho nàm ma 
tài san thrçc thu hOi dira trCn các mrc thuê suât có hiu luc ti ngày kCt thüc nãrn tài chinh. 

Thus thu nhãp hoãn lai phái trá 

Thus thu nhp hoãn 1i phãi trâ là thus thu nhp doanh nghip së phái np trong tumg lai 
tinh trCn các khoán chCnh 14h tarn tbi chju thuC. ThuC thu nh.p hoän 1i phâi trá dimc gill 
nhân cho tat cã các khoán chCnh léch tarn thyi chiu thuC. 

Thuê thu nhp hoãn lii phái trã duc xác dnh theo thus sut thus thu nhp hin hành. 

Nguyen tãc kê toán chi phi trá tru'ó'c 

Chi phi trá tnrc phán ánh các chi phi thrc té dã phát sinh nhirng có lien quan den ket qua 
hot dng san xuât kinh doanh cOa nhiêu kS'  kê toán và vic kêt chuyên các khoân chi phi 
nay vào chi phi san xuât kinh doanh cOa các k' kê toán sau. 

Chi phi trá truc thrçc ghi nhn theo giá gOc và duyc phân loai theo ngãn han và dài han 
trCn Bang can dOi kC toán can cr vào thbi gian trá tnrc cOa tirng hp dOng. 

Chi phi trá truc dài han khác bao gôrn con- cu, dung cu, linh kiên loai nhO dLroc col là Co 

kha nãng dern lii li ich kinh tê trong tLro'ng lai cho TOng COng ty v(Yl thii gian tir 01 nàm 
tth len. Các chi phi nay di.rçc phãn bO dan vào 13áo cáo kCt qua hot dng kinh doanh theo 
phLrung pháp thrng thang trong vông 02 närn. 

NguyCn tic kC toán No' phái trã 

Các khoán no phai tra throc theo dOi chi tit theo k' han phäi trâ, di trcng phai trâ, loai 
nguyen t phai trà và các yCu to khác theo nhu câu quan l' cüa TOng COng ty. 

Các khoân ny phâi tra bao gOrn phái tra nguOi ban và các khoan phái trâ khàc là cac khoan 
n phái trá ducc xác djnh gân nhu chàc chãn ye giá trj và thii gian và du9'c ghi nhmn khOng 
tháp hun nghia vu phái thanh toán, duçc phãn 1oi nhu sau: 

• Phai trá ngui ban grn các khoán phai tra mang tinh chat thuung rni phat sinh tfur giao 
dich mua hang hOa, dich v, tài san giu'a TOng Cong ty và ngui ban (IA dun vi dôc lOp 
viT Ong COng ty, gOm cá các khoan phai trà gia cong ty me và cong ty con, cOng ty 
lien doanh, lien ket). 
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• Phái tra khác grn các khoán phái trâ khOng mang tInh thu(Yng mi, khOng lien quan dn 
giao dich mua ban, cung cap hang hóa dich vii. 

Nguyen täc ghi nhIn vay và n ,  phái trá thuC tài chinh 

Bao grn các khoan tin vay, nçi thuC tài chinh, khOng bao gim các khoân vay duOi hinh 
thrc phát hành trái phiCu hoc cO phiCu iru dãi có diCu khoán hat buc bCn phát hãnh phái 
mua Iai tai rnt thi diem nhât dinh trong tmrGng lai. 

ng Cong ty theo dOi các khoân vay và my thuC tài chinh chi tit theo tirng di tircrng no 
và phãn loi ngãn hin và dài ham theo thOl gian trá nçi. 

Chi phi lien quan tnrc tiCp den khoán vay dirçc ghi nhân vào chi phi tài chinh, ngoai trr 
các chi phi phát sinh ti',r khoán vay riCng cho miyc dich diiu tu', xây dung hoãc san xuât tai 
san d dang thi di,ryc vOn hóa theo Chuân mirc KC toán Chi phi di vay. 

Nguyen täc ghi nhin Chi phi di vay 
Chi phi di vay dmyc ghi nhn vào chi phi san xuãt, kinh doanh trong nãm tài chinh phát 
sinh, tri'.r khi dugc vOn hóa theo quy dinh  cOa Chuân mrc kC toán Viêt Narn so 16 "Chi phi 
di vay". Theo d, chi phi di vay lien quan true tiêp den viçc mua, dâu tu' xãy dmrng hoãc san 
xuãt nhOng tài san can mt thi gian tuu'ng dôi dài dê hoàn thành dmra vào sir dung hoc 
kinh doanh du'cic cong vào nguyen giá tài san cho den khi tài san do du'çc dua vào si:r ding 
hoc kinh doanh. Các khoán thu n1iip phát sinh tir vic dâu tLr tam thOl các khoán vay di,roc 
ghi giam nguyen giá tài san có lien quan. Dôi vói khoán vay riCng phiic v viêc xãy ding 
tài san cO dinh, bat dng san dâu tmr, lãi vay ducic von hóa kC cã khi thOi gian xãy dung 
dmci 12 tháng. 

Nguyen täc ghi nhmn chi phi phái trá 
Các khoãn chi phi thirc te chi,ra chi nhmrng dirçc trich tnrOc vào chi phi san xuât, kinh doanh 
trong k' de darn báo khi chi phi phát sinh thrc tC khong gay dt biên cho chi phi san xuât 
kinh doanh trCn co sO darn báo nguyCn täc phi hp giOa doanh thu và chi phi. 

TOng Cong ty ghi nhn chi phi phái tra theo các ni dung chi phi chinh sau: 
• Chi phi trIch truOc tiCn bong nhân viCn 
• 

 
Chi phi thâu phu trIch trarOc trCn ca s& cac cOng trInh dá có nghië thu khOi lirqng Varn  
ghi nhân doanh thu dan tOi ket chuyên chi phi giá vOn tiong Ong. 

Nguyen tãc ghi nhIn doanh thu chu'a thçrc hin 
Doanh thu chin thrc hin gôrn: doanh thu nhn tnrOc (niur: so' tien thu trmrOc cüa khách 
hang trong nhiêu k kC toán vC cho thue tai san, co sO ha tang, khoan lãi nhân trnOc khi cho 
vay von hoc mua các cOng cu my); và các khoán doanh thu chuathuc hiên khác (nhi.r: 
khoan chCnh léch giOa giá ban hang tra chârn, tra gop thco cam kCt voi gia ban tra tiCn 
ngay, khoan doanh thu tiring Ong vOi giá trj hang hOa, dich vu hoãc sO phãi chiet kh.0 
giârn giá cho khách hang trong chmmg trInh khách hang truyCn thong ... ); khOng bao gOrn: 
tiCn nhn tnrOc cüa ngu'Oi mua ma Tong COng ty chin cung cap san phârn, hang hóa, dich 
v; doanh thu chin thu du'çic tiCn cüa hoat dng cho thuC tài san, cung cap dich vu nhiCu 
k. 

Doanh thu nhn trmrOc dmrcic phãn ho theo phuong phap dirOng thing can cO tren so^ k da 
thu tiCn trirOc. 
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Nguyen täc ghi nhn von chü so' hfl'u 

Von dâu ti.r cda chd s& hu'u drc ghi nh4mn theo so^ vn thuc gop ciia chd so hUu. 

Thng du On cO phàn ducic ghi nh.n theo so chênh lch ló'n hmIhoc nhO hirn gila giá 
thirc to phát hành và mtnh giá co phiCu khi phát hành cO phiOu lan dâu, phát hành ho sung 

hoac tái phát hành cO phiCu qu. 

QuyOn chçn cO phiOu cda trái phiCu chuyOn dOi dugc ghi nh.n vào vén khác cda chü si 
hüu, làphãn chOnh 1ch gi1a tong sO tiOn thu ye tir vic phát hành trái phiOu chuyCn dOi và 
cãu phân nor cda trái phiCu chuyOn dôi tai thO'i diOm phát hành. 

Von chd s& hO'u hin nay cda Téng Cong ty chi có co phiCu phO thông có quyOn biCu quyêt. 
ChOnh hch dánh giá 1i tài san: Phán ánh sO chCnh 1ch do dánh giá 1i tài san hin có và 
tInh hinh xir 19 sO chCnh 1ch doanh nghip. Tài san duc dánh giá lai chd yêu là TSCD, 
mt sO truOng 1p có the và can thiêt dánh giá lai  vat tu, cOng cu, dung cu, san phàrn d& 

dang. 

Lçi nhu.n chua phãn phi xác dinh trOn CO so' kt qua kinh doanh sau thu C^ thu nh.p doanh 
nghip và viêc phãn phôi 1çi nhun hoãc xo' 1910 cüa TOng COng ty. 

Li nhun sau thuê cda Tng COng ty thrc trIch chia co tirc cho các co dOng sau khi duGc 
phê duyt bi Di I11 dOng co dOng thung niOn cda 'I'Ong COng ty và sau khi dã trich I.p 
các qu theo DiCu I& cda lông COng ty. 

Co tirc duçc cOng bo^ và chi trà dra trên s o^ Iqi nhun irc tInh dat duc. C o^ tirc chInh thrc 
duc cOng bô và chi trá trong niOn d6 kO tiOp tiir nguOn lçii nhuân chua phân phOi can cir 
vào sir phO duyt cda Di Hi dOng CO dOng thung niOn cüa TOng Cong ty 

Các qu thuc VOn chO so hO'u du9'c trIch l.p dira trCn Diêu l và Nghj quyêt Dai IIOi dOng 
co dOng thumg niCn hang nãrn cOa Tong cOng ty. 

Co phiêu qu 

Các cOng cu von chd sohü'u ducic TOng COng ty rnua 1i (c phiiu qu) duçic ghi nhân theo 
nguyen giá và trir vào vOn chO so hO'u. TOng COng ty khOng ghi nhn các khoàn lãi (k) khi 
mua, bàn, phát hành hoic hüy các cOng cu vOn chü s6r hru cüa rnInh. 

Nguyen tãc và phu'o'ng pháp ghi nhn doanh thu, thu nhp khác 

Doanh thu cung cp dich vu 

Doanh thu cda giao dch v cung cp djch vii thrçc ghi nh.n khi kt qua cda giao djch dO 
duçic xác dinh rnçt cách dáng tin cay. Trung ha p giao dich vO cung cap djch vu liOn quan 
den nhiOu k9 thi doanh thu duoc ghi nhn trong k9 theo ket qua phàn cOng viçc dà hoàn 
thành ti ngày cOa Bang can dOi kê toán c6ak9 d. KOt qua cUa giao dch cung cap dch vii 
duac xác dinh khi thda man tat câ bOn (4) diCu kiên sau: 

(a) Doanh thu duc xOc dinh tuong dOi chãc chan; 

(b) CO khá nãng thu duçc hi Ich kinh tê tr giao djch cung c.p djch vv dó 

(c) Xác dinh duçc phân cong vic dä hoàn thành ti ngày cda Bang can di ké toán; và 

(d) Xác dinh duc chi phi phát sinh cho giao dch và chi phi dê hoàn thành giao djch cung 
cap djch vu do. 

Doi vh tin lãi, co flrc và loi nhu.n duc chia và thu nhp khác: Doanh thu duçc ghi nhn 
khi TOng COng ty c6 khá nãng thu duc 1i ich kinh tO tiir hoat dOng  trOn và du9'c xác dinh 
tuong dOi chãc chãn. 
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Nguyen tãc kê toán các khoán giám trfr doanh thu 

Các khoán giárn trr doanh thu grn: 

• Chit khu thrng mil: là khoán ban giárn giá niCrn yt cho khách hang mua vh khi 
Iu'cTng ln, khOng bao gôm khoán chiCt khâu thu'ang mti cho ngiRii mua dä the hin 
trong hóa don (iTGT hoc hóa don ban hang. 

• Giárn giá hang ban: là khoán giárn tiir cho ngoai mua do san phârn, hang hóa kern, rnt 
phârn chat hay khOng dung quy cách thco quy dinh  trong hgp dOng kinh tC; không bao 
gOrn khoán giám giá hang ban cho ngt.ri rnua dá the hin trong boa don GTGT ho.c 
hóa don ban hang. 

• hang ban bi trá lai:  do vi pharn cam kt, vi pharn hop dng kinh t, hang bi kern, mat 
phâm ch.t, khong dung chñng loti, quy cách. 

Trong k, Tong Cong ty phát sinh khoán giám tth doanh thu cOa mt so cong trinh do cOng 
trinh hi cat giàrn giá tn, dâu to sau kiêm toán theo Thông báo cüa Chd dâu to. 

Tnrng hop doanh thu da ghu nhn tiir các k' truuc, den k' sau mui phát sinh các khoán 
giárn triir doanh thu thi Tong Cong ty ghi nhn theo nguyen tãc: 

• Nu phát sinh tnric thai dim phát hành Báo cáo tài chinh: ghi giárn doanh thu trCn 
Báo cáo tài chinh cüa k lap báo cáo. 

• Nu phát sinh sau thai dim phát hành Báo cáo tài chinh: ghi giám doanh thu cOa kr 
phát sinh. 

Nguyen tic kê toán giá vn hang ban 
Bao gOm giá von cüa san phârn, dch vi ban trong k' duqc ghi nhn phü hop vui doanh thu 
dà ghi nhn trong k. 

Doi vai chi phi nguyen vt lieu true tiêp tiêu hao vuçit mirc bInh thoOng, chi phi nhân cOng, 
chi phi san xuât chung cô dnh khong phân bô vào giá tri san phâm nh.p kho duoc ghi 
nhn ngay vào giá vOn hang ban (sau khi tiIr di các khoán bôi thoang, nCu co) kC cá khi san 
phârn, hang hóa choa dtrçc xác dinh là tiCu thu. 

Nguyen täc và phu'o'ng pháp ghi nhIn chi phi tài chinh 

- Các khoán 10 lien quan dn boat dng du to tài chinh: 

• Lo do gop vn du to ra hen ngoài: Duçic ghi nhn theo nguyen tc thoc te^ phát sinh. 

• 1,6̀ diuto chrng khoán : Ducc lp cho tirng loai  chrng khoán ducc niêm yt và chLra 
niCm yet 
trCn thi trrnrng và có giá thi tnn'mg giàrn so vOl giá dang hach  toán trCn sO sách, 

- Chi phi gop von lien doanh lien kt, chuyn nhi.rcmg chOng khoán: theo thirc te^ phát sinh. 

- , 	do: Dic gi nhn kh có sr chnh lch gita t giá giao dch thrcChi phi l t' giá hi 	i 	 i  
tC va t) giá ghi sO kê toán và khi có phát sinh 10̂  khi dánh giá Iai  các khoán rniic tiCn ti cO 
gOc ngoi t. 
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Nguyen thc Va phtrong pháp ghi nhn chi phi thuC thu nhp doanh nghip hin hành, 
chi phi thuC thu nhlp doanh nghip hoãn 1i 

Chi phi thus thu nh.p doanh nghip (hoc tài san thud thu nh.p doanh nghip): LA tong chi 
phi thuC thu nhp hin hành và chi phi time thu nhp hoãn li dtr kiCn phái np cho (hoãc 
thr(yc thu hôi tr) c quan thuC khi xác dinh lçii nhun hoc lô cña rnt ks'. 

Chi phi thus thu nhp doanh nghip hin hành: 1à so^ thus thu nh.p doanh nghip phâi np 
tinh trCn thu nhp chu thuC trong nàrn và thuC suât thuC thu nhp doanh nghip hin hành. 
Thuê thu nhp phäi np duçc tinh dra trCn thu nhp chiu thuC và thuC suát áp ding trong 
k3i tinh thuC. Khoãn thu nhp chju thuê chCnh lch so Vi li nhuân kC toán là do diCu 
chinh các khoàn chCnh hch gifta 1i nhun kC toán và thu nhp chju thuC thco chinh sách 
thuê hiên hành. 

Chi phi thuê thu nh.p doanh nghip hoãn li: là so thu thu nh.p doanh nghip së phái np 
trong tiJong lai phát sinh tr vic: ghi nh.n thuC thu nhp hoãn li phái trá trong nãrn; hoán 
nhâp td' san thuC thu nh.p hoãn li dã thrp'c ghi nhn tiir các nàrn tru(c; không ghi nhn tài 
san thuC thu nhp hoãn 1i hoc thuê thu nh.p hoãn 1i phài trà phát sinh tfr các giao dich 
di.rcic ghi nhn trirc tiCp vào von chd s& hun. 

Tong COng ty có nghia vu np thuê thu nhp doanh nghip vi thuê suât hin hành là 20% 
trCn thu nhp tinh thuê. 

U'óc tinh kê  toán 
Viêc lp Báo cáo tài chinh tuãn thu thco các Chuân rni.xc kê toán Viêt Nam, ChC do ke toán 
doanh nghip Viçt Narn và các quy dinh pháp l' cO lien quan den viçc lap và trInh bay Báo 
cáo tài chinh yCu câu Ban TOng giám dôc phái có nhung mc tinh và giâ dinh ánh hLr&ng 
den so lieu báo cáo ye cOng no tài san và viCc trinh bay các khoàn cOng n và tài san tiCm 
tang ti ngày l.p  Báo cáo tài chinh cOng nhir các sO Iiu báo cáo ye doanh thu và chi phi 
trong suôt nãrn tài chinh. Ket qua hot dng kinh doanh thirc tC có the khác 01 các i.r(c 
tinh, giá dinh dt ra. 

Lãi trên cô phiêu 
Lãi ccr bàn trCn cO phiCu dOi vcyi các cO phiCu phô thông dugc tinh bang cách chia IQi nhuan 
hoc 1^0 thuc ye cô dOng si hOn co phiêu phO thông cho sO Iirpng binh quân gia quyCn cO 
phiêu phô thông luu hành trong kS'. 
I ai suy giarn trcn Co phicu duo'c xac dinh bang vice dicu chinh kn nhuan hoãc lo thuoL vc 
cO dOng so hEru cO phiCu phO thông và sO hrng bInh quân gia quyCn cO phiCu phO thông 
dang liru hành do ành huOng cda các cô phiCu phO thông có tiCrn näng suy giarn bao gôm 
trái phiCu chuyCn dôi và quyCn chpn cô phiCu. 

Các ben lien quan 
Dirc col là các ben lien quan là các Cong ty con cOa TOng COng ty, các cá nhân true tiCp 
hay gián tiCp qua mt hoc nhiCu trung gian co quyôn kiCrn soát Tong COng ty hoüc chiu 
su kiern soat chung voi Tong Cong ty. Cac ben lien ket, cac ca nhan nao truc tiep hoac gian 
tiêp nãrn quyên biCu quyCt cOa I'Ong Cong ty ma có ánh hLrOng dáng ke dOi v61 Tong COng 
ty. Nhung chuc trách quán 1' chU chôt nhu các Thành viCn HOi dông quàn tn, Ban Tong 
Giárn dôc, Ngi.rOi quan l cOa 'TOng Cong ty, nh&ng thành viCn than c.n trong gia dinh cUa 
nhung cá nhãn hoãc các bCn liCn ket nay hoãc nhung Cong ty liCn kCt vOi các cá nhán nay 
cOng duçic col là bdn liCn quan. 
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5 	F fl(')\G 1I\ B() SL\G CI1() CIII rift. IRIMI BAY rR}\ BAN'(; CAN DOl KI I0A 

5.01 Tien và các khoán tirong duo'ng tiên 

Chi tiêu  
30/06/2020 01/01/2020 

VND VND 

Tiên 13.564.693.248 24.265.091.870 

- Tien mt 4.829.772.009 3,027,783,327 

- Tien niàt VND 4.782.951.149 2.980.962.467 

- Tien niit ngoii tJ 46.820.860 46.820.860 

Tien gui ngãn hang 8.734.921.239 21.237.308.543 

- Tiên gui VND 8.652.517.594 21.218.919.799 

Ngan hang Dâu tLr Va Phát triên Vit Nam 8.547.197.959 14.724.238.472 

Ngân hang TMCP Ngoi throng Vit Nam 810.862 40.944.497 

Ngãn hang TMCP Cong thLrong - CN Dông Da 21.800.845 22.016.612 

Ngãn hang BIDV Bn Thânh 2.550.617 2.861.470 

Ngân hang Lien VitThäng Long 26.110.020 26.981.550 

NgânhàngTMCP Quândi 44.327.697 6.392.151.962 

Ngân hang TMCP Phát triên TP Ho Chi Minh 1.348.713 1.347.098 

Ngân hang TMCP Sái Gôn Ha Ni 4.477.271 4.493.605 

Ngãn hang TMCP Vit A 3.893.610 3.884.533 

- Ti,, gui ngoii t 82.403.645 18.388.744 

Ngân hang Lien Vit Thãng Long 7.164 7.164 

Ngãn hang Du tu và Phát triOn Vit Nam 1.240.724 3.694.133 

Ngân hang TMCP Quândi 81.155.757 12.020.898 

Ngãn hang TMCP Quan di (JPY) - 2.666.549 

Các khoãn tLro'ng diro'ng tiên 26.204.000.000 300.000.000 

Tin gui có kS' han du-&l 3 tháng 26.204.000.000 300.000.000 

Cong 39.768.693.248 24.565.091.870 

5.02 Dâu tu nàm gi& dn ngày dáo hin 

Don vi tInh: VND 

30/06/2020 1/1/2020 
Chi tiêu 

Gia goc Gia tri  hqp ly Gia goc Gia tri hop iy 

Ngän hin 20.500.000.000 30.500.000.000 

- 

30.000.000.000 30.000.000.000 

Tien gui có 
ky hn  

20.500.000.000 30.500.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 

COng 20.500.000.000 30.500.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 
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5. 	ThONG TIN BO SUNG ChI() ciii TIELT RINI! BAY TREN BANG CAN DO! KE 
TOAN (tiêp theo) 

5.03 Phái thu cüa khách hang ngãn han 

Nôi dung 
30/06/2020 

'N1) 

1/1/2020 

VNI) 

I'hái thu khách hang ngãn htn (duOi 1 nãm) 73.688.037.704 86.329.115.990 

- Van phOng Tong COng ty 
68.740.197.084 

81.659.108.737 

- Cong ty TVTK Kién trOc Xiy dtrng 4.383.760.370 4.011.348.603 

- Chi nhánh TP. 110 Chi Minh 689.01 8.250 870.108.650 

Diêu chinh các khoãn phâi thu trong ni b5 (124.938.000) (211.450.000) 

5.04 Trä truó'c ngu'ôi ban ngãn han 

30/06/2020 1/1/2020 
NOi dung 

VNI) VND 

Trá tnrOc nou'ôi ban n°ãn han 
23.448.956.475 26.029.824.472 

- Van phôngiOngCOngty 26.443.821.342 33.385.314.839 

- Cong ty 'I'V1'K Kiên trOc Xây dyng 50.000.000 
30.000.000 

- Chi nhOnh TP. 116 Chi Minh 876.500.000 563.500.000 

Diu chinh các khoán trâ truóc trong nçi bç (3.901.364.867) (7.968.990.367) 

5.05 Phái thu khác 

30/06/2020 VNI) 01/01/2020 VNI) 
Ni dung 

Giã trj ghi so 	i)tr phông 1 	Giá tri ghi sO 	I)ir phOng 

Phái thu khác ngn hn 44.331.608.042 	845.000.000 19.763.039.867 	845.000.000 

Phái thu co tüc - 809.455.520 
8,682.021.520  

Phãi thu tam 'rng  
28.703.947.106  

- 11 .450.752.227 - 

K' cuo, k9 qu5 31.600.000 - 31.600.000 - 

Phãi thu Các ben lien quan 7.471.232.120 
6.914.039.416 845.000.000  845.000.000 



I O\C CO'G FY IL VA\ 11111 1 NI (AA() I 1IO\C VAN TAI Al - ( IC P 
- - 

- 	tal chinh 6 thang >.arn 2020 

TIIUYET MINI! BAO CÁO TAI CIIINfl (tiêp thco) 
	

Mâu B09-DN 

5.06 hang ton kho 

Chi tiêu 

30/06/2020 VND 01/01/2020 VNI) 

Giá gôc 1)ir phöng Giá gôc I)ir phông 

Chi phi SX KDDD 139.655.794.052 - 151.094.809.825 - 

Con- 139.655.794.052 - 151.094.809.825 - 

5.07 	Chi phi trá trtró'c 

Nôi dung 
30/06/2020 1/1/2020 

VND VND 

Chi phi trã trtróc diii hin 5.965.803.196 6.862.666.380 

Cong cu dung Cu chO' phân bô 1.895.849.833 2.070.896.662 

Chi phi chO' kêt chuyên 1.208.588.864 1.337.803.864 

Giã tn i(ji the kinh doanh c6a DN 2.778.129.499 3.132.784.331 

Chi phi sO'a chaa chO' ket chuyên 83.235.000 321.18 1.523 

CIng 5.965.803.196 6.862.666.380 

5.10 Phái trá ngu'ôi ban ngin hin 

Ni dung 

30/06/2020 VNI) 01/01/2020 VND 

Gui tr ghi so 
So có khã flung 

tra n o' 
(;ia trj ghi so So có khã 

 ni ng trA no 

Phii tn 	ngu'Oi bin ngãnhn 

- Van phOng Tang COng ty 13.307.974.791 13.307.974.791 26.455.558.375 29.822.543.889 

- COng ty TVTK KiCn trOc XD 267.415.450 267.415.450 222.921.450 222.921.450 

- Chi nhOnh TP. i-iO Chi Minh 16.425.000 16.425.000 16.425.000 16.425.000 

Diu chinh cOc khoiin thu, phii 
trâ trong ni b (124.938.000) 

(124.938.000) 
(211.450.000) (211.450.000) 

Cong 13.466.877.241 13.466.877.241 26.483.454.825 26.483.454.825 



5.08 Tang, giâm tài san có dinh hü'u hnh 

Khoãn muc 
Nhà cua, vat 

kien true 
May móc thiet 

bi 

Phuorng tiên 
van tãi, truyn 

dan 
Thiet bi, dung 

cu quan I TSCD khác Cong 
Nguyen giá TSCD 
hthi hInh  
So dit ddu nãm 87.805.691.007 19.588.699.045 16.358.625.606 6.231.372.952 415.887.591 130.400.276.201 
'Fang trong näm - 1.331.959.091 - 372.730.000 - 1.704.689.091 

- Mua trong nãm - 1.331.959.091 - 372.730.000 - 1.704.689.091 
- Du tu XDCB hoàn 
thành - - - - - - 

 -Tangkhác - - - - - - 

Giám trong näm - - - - - - 

- Chuyn sang bt 
dOng san c1u tu - - - - - - 

- Thanh 1, nhung - - - - - - 

 -Giâmkhác - - - - 

SO'dit cuOi nám 87.805.691.007 20.920.658.136 16.358.625.606 6.604.102.952 415.887.591 132.104.965.292 
Giá tri hao mon Iu - - - - - - 

S6duddu nãm 47.801.163.633 16.580.577.203 12.030.142.781 4.050.862.105 415.887.591 80.878.633.313 
Táng trong nárn 963.110.326 428.988.116 448.841.660 443.401.037 - 2.284.341.139 

 -Khauhaotrongnam 963.110.326 428.988.116 448.841.660 443.401.037 - 2.284.341.139 
 -Tangkhác - - - - - - 

Gidm trong rzám - - - - - - 

- Chuyn sang bt 
clOng sin du tu - - - - - - 

-Thanh1,nhung - - - - - 

 -Giámkhác - - - - - - 

SO' dii cuöi nOm 48.764.273.959 17.009.565.319 12.461.938.608 4.494.263.142 415.887.591 83.145.928.619 
Giá tri cOn Iai cOa 
TSCD huuhInh - - - - - - 

- Tai ngày ddu nám 40.004.527.3 74 3.008.121.842 4.328.482.825 2.180.510.847 - 49 .521.642.888 

- Tai ngày cuôi nOm 39.041.417.048 3.911.092.817 3.896.686.998 2.109.839.810 - 48.959.036.673 



5.09. Tang, giám tãi san cob dnh vô hlnh 

Khoãn muc 
Phán mém vi 

tInh TSCDVH khác Cong 

S6 dig dAis Mm 
Nguyen giá TSCD vô hInh  

5.088.486.416 1.093.382.911 6.181.869.327 
Tang trong nám 60.000.000 - 60.000.000 
- Mua trong nAm 60.000.000 - 60.000.000 
- Diu tit XDCB hoàn thành - - - 
 -TAngkhac - - - 

Gidm trong nám - - - 
- Chuyn sang bàt dOng sin dáu tu - - - - 
- Thanh 15, nhuçing ban - - - 
- Giâm khác - - - 
S6dvt cu6i Mm 5.148.486.416 1.093.382.911 6.241.869.327 
Giátn_ hao men luc ke 
S6 dii dAisnan, 
Tang trong näm 

- - - 
3.889.601.883 1.022.716.261 4.912.318.1 44 

306.730.854 40.000.002 346.730.856 
- Khâu hao trong nAm 306.730.854 40.000.002 346.730.856 
 -Tangkhác - - - 

Gidmtrong ndm - - - 
 - Chuynsangbt dQngsan dáutu - - - 
- Thanh 1,nhuçngban - - - 
- Giãm khác - - - 
S6diicuôi Mm 4.196.332.737 1.062.716.263 5.259.049.000 
Giátn_ cOnLaicüaTSCDvOhInh - - - 
- Tai ngày daundm  1.198.884.533 70.666.650 1.269.551.183  - Taingày cuô'iMm 

- 

952.153.679 30.666.648 982.820.327 
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5.11 Ngu'bi mua trá tiên triró'c ngän han 

Ngu'ôi mua trã tiên trtróc ngãn hn 30/06/202() VNI) 01/01/2020 VNI) 

- Van phông lông Cong ty 
176.665.236.095 184.039.478.532 

- Cong ty TVTK Kiên tnc Xây drng 
4.603.992.267 

5.614.117.767 

- Chi nhánh TP. Ho Chi Minh 
1.828.834.000 

4.964.459.500 

Diéu chinh các khoan nguOi rnua trá truOc trong ni bç 
(3.901.364.867) (7.968.990.367) 

Cong 179.196.697.495 186.649.065.432 

5.12 Chi phi phãi trã 

N(i dung 30/06/2020 VNI) 1/1/2020 VND 

Chi phi phãi trá ngãn han 

lrIch tnróc chi phi theo doanh thu 38.106.739.626 35.565.482.176 

Cong 38.106.739.626 35.565.482.176 

5.13 Chi phi phái trá, phái np khác 

Ni dung 30/06/2020 VND 1/1/2020 VNI) 

Ngãn hn 27.233.912.964 10.703.605.917 

Kinh phi cOng doàn 124.785.440 6.850.001 

Báo hiêm xã hôi, BHYT, BFIIN 747.763.884 - 

CO n'rc, 1çi nhun phãi trá 18.774.700.000 70.300.000 

Cong ty CP 0 tO Thánh An Long Biën 420.000.000 420.000.000 

Trung tOrn mOi tnrOng 35 1.671.400 733.800.782 

Trung tOrn SO 116u ccr bOn 1.206.569.799 

Trung tOrn TVTK kt cãu cOng trInh 142.240.236 285.968.736 

Trung tam TVTK DirOng b6 vO sOn bay 1119.221.395 3.332.725.980 

IT sOt bô 2.888.666.857 945.25 1.850 

XuDng ho^ so.  480.133996 380.015.364 

Trung tam tu vOn quOc tê 90.062.792 

Chi phi phOi trO sau kS'  2.25 1.623.654 

PhOi trO, phOi np khOc 1.184.729.756 980.436.959 

Dài han 1.043.462.628 1.156.454.628 

NhIn k' qu 	k 	cixc dOi han 1.043.462.628 1.156.454.628 

C(ng 28.277.375.592 11.860.060.545 
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5.15a-V6nch6s6hffii: 
a- Bdnci dOt chiéu bién dOne cáa von chd so' hfu 

Chitiêu VondautucuaCSll 
Thing dii vOn co 

phán 
Quy khác thuoc 

vnCSH 
Liii nhuan sau thue 

chuaPP 
Cong vOn chti sà 

hU'u 

Cho k' hot dng kt thüc ngày 31/12/2019  

SO^ dir tai 01/01/2019 125.000.000.000 815.232.000 - 19.395.542.811 145.210.774.811 

- Tang vOn trong nam trtróc - - 150.000.000 22.203.467.155 22.353.467.155 

- Liii trong niim tnlác - - - 22.203.467.155 22.203.467.155 

- Tang khiic - - 150.000.000 - 150.000.000 

- Giám vOn trong niim truóc - - 150.000.000 18.533.509.000 18.683.509.000 

- L6 trong niim tnuóc - - - - - 

-Giãmkhiic - - - - - 

So dir tai 31/12/2019 125.000.000.000 815.232.000 - 23.065.500.966 148.880.732.966 

Cho k' hot dng két thOc ngiiy 30/06/2020  

S6 dir tai 01/01/2020 125.000.000.000 815.232.000 - 23.065.500.966 148.880.732.966 

-Tang vOn trong nam nay - - - 12.742.543.175 12.742.543.175 

- Liii trong nam nay - - - 12.964.595.128 12.964.595.128 

- Tang khác - - - - 

- Guam vOn trong nãm nay - - - 21.486.450.001 21.486.450.001 

- LO trong nam nay - - - - - 

-Giimkhiic - - - - - 

SO dii cuôi ngày 30/06/2020 125.000.000.000 815.232.000 - 14.543.646.093 140.358.878.093 



TONG CONG TY TL VAN THIET KE GIAO THONG VAN TAI - CTCP 
Báo cáo tái chinh 6 tháng Näm 2020 

TIIUYET MINH BAO CÁO TAI CI1INI1 (tip theo) 	 Mu B09-DN 

1
5.15 Vn chü si hfru (tip theo) 

b. Chi tit vn chü s& hfru 

30/06/2020 01/01/2020 
T1 T1 

So co phn s& hfru So cô phân s& hfru 
Chitiêt vndutir cüachüs& hfru s& hfru % s& hfru 
Cong ty Co phân xü l nên và xây 
dngFECON 543.750 

4,350 
1.168.750 9,350 

Oriental Consultant Company Global 
Ltd. 2.532.750 

20,262 
2.532.750 20,262 

Trans Across VP Inc 
32.000 

0,256 
32.000 0,256 

Ong Phm Hru Son 
1.062.350 

8,499 
1.062.350 8,499 

Ong Phim Trung Thành 
3.220.300 

25,762 
2.595.300 20,762 

C6̂ dong tô chirc cong doàn 
35.000 

0,280 
35.000 0,280 

C6 dông khác 
5.073.850 

40,591 
5.073.850 40,591 

Cong 12.500.000 100 12.500.000 100 

C 

Cie giao djch ye vn vói các chü s& hfru vi phân phi ci tfrc, chia lçi nhun 

30/06/2020 VND 31/12/2019 VND 

 Von dufir cüachüs& hfru  

Vn gop tidAu nàm 125.000.000.000 125.000.000.000 

Vngoptang trong nãm - - 

Vngopgiâmtrongk' - - 

VOngOptaicu&nàm 125.000.000.000 125.000.000.000 

_____ 
Ctic, loi nhun dã chia, trIch lp các 
quy  

21.486.450.001 18.533.509.000 
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Mu B09-DN 

d Cphiu  

Nçui dung 
30/06/2020 

VND 
01/01/2020 

VND 
Co phiu Co phiu 

So hrçing cô phiêu däng k phát hành 
12.500.000 12.500.000 

S6  hrçrng c6 phiu di ban ra cong chüng 2.600.300 2.600.300  

C6 phiu ph6 thông 2.600.300 2.600.300 

Cphiuixudâi - -  

S6 liryng c6 phiu dang liru hành 12.500.000 12.500.000 

Co phiu ph6 thông 12.500.000 12.500.000 

Co phiu iru dai - - 

Mnh giá c6 phiu dang luu hành (d&&6 phiu) 10.000 10.000 

5.16 Cie khoãn mizc ngoài Bang can di k toán 

Chi tiêu 

30/06/2020 

VND 

01/01/2020 

VND 

Tài san thud ngoài 

Vt ttr, hang hóa nhn giti h, nhn gia cong 

Hang hóa nhn ban h, nhn k' giri, k' cu?c 

1. No khó dOi dã xir 1' (VND) 218.794.400 218.794.400 

2.Ngoit-USD 5.627,61 15.184,32 



TONG CONG TY TL' VAN THIET KE GIAO THONG VAN TAI - CTCP 
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THUYET MINH BAO CÁO TAI C1IINII (tip theo) 	 Mh B09-DN 

6. THÔNG TIN BO SUNG CIlO CiI!TIEU TR1NII BAY TREN  BAO CÁO KET QUA 
HOiST DQNG JUN11 DOANH 

6.01 Doanh thu ban hang và cung cp dlch  vii 

Ni dung 30/06/2020 VND 30/06/2019 VND 

Doanh thu cung cp djch viii 

Van phông Tang cong ty 165.848.885.049 165.458.657.763 

Gong ty TVTKKTXD 2.447.652651 1.353.009.212 

Chi nhánh tp HCM 10.552.710.455 4.245.538.635 

Diu chinh doanh thu nôi bô (10.350.420.2 72) (4.476 .0 75 .120) 

Cong 168.498.827.883 166.581.130.490 

6.02 Các khoãn giãm trir doanh thu 

Ni dung 30/06/2020 VNI) 30/06/2019 VNI) 

Doanh thu giãm cung cp djch vi 

Vánphông Tang cOng ty 26.782.258 911.586019 

COng ty TVTK KTXD 
Chi nhánh tp HCM 

Dieu chinh doanh thu giám n5i b5 

Cong 26.782.258 911.586.019 

6.03 GM vn hang ban 

Ni dung 30/06/2020 	TN1) 30/0612019 VND 

Giá vn cüa djch viii dã cung cap 

VánphOng Tong cOng ty 130.688.134.297 131.532.079.647 

COng ty TVTKKTXD 2.014.658.797 899.696.511 

Chi nhánh tp HCM 9.621.169.837 4.034.452.155 

Diu chinh doanh thu nôi b (10339511181) 
(4.453.384.211) 

Cong 131.984.451.750 132.012.844.102 
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Mãu 1309-!)N 

6.04 Doanh thu hoit Ong tãi chInh 

Ni dung 30/06/2020 VNI) 30/06/2019 VNI) 

Lãi tiên gri, tién cho vay 1.209.457.164 1.197.813.889 

Co trc, IGi nhuOn throc chia 9.706.957.040 9962.1 30.400 

Lãi chênh 1ch ty giá 18639031 

Cong 10.935.053.235 11.159.944.289 

6.05 Chi phi tài chInh 

Ni dung 30/06/2020 VNI) 30/06/2019 VND 

Läi tiên vay 72.196.635 1.080.834.777 

Là chënh 1ch t' giá 23 .224.743 

Chi phi dr phOng (4.430.340) 

Lo dãu tu 1.578.959.461 

Cong 1.674.380.839 1.076.404.437 

6.06 Chi phi quãn l doanh nghip 

Nôi dung 30/06/2020 VNI) 30/06/2019 VNI) 

Chi phi nhãn viën quOn 1' 14.715.345.382 9.024.208.584 

Chi phi vt 1iu quãn 1 618.853.060 293.189.898 

Chi phi d dOng van phOng 413.367.226 294.714.737 

Chi phi khãu hao TSCE) 1.521.388.994 1.647.771.948 

Chi phi dr phOng  

'Fhue^ phi và 16 phi 1.680.441.597 2.115.207.988 

Chi phi dch viii rnua ngoãi 2.634.246.8 13 2.680.277.462 

Chi phi bang tiän khác 10.283.940.338 12.033.350.689 

Các khoãn ghi giám chi phi quãn I 
doanh nghip  

Diêu chinh hpp cong (27.954.924) (22.690.909) 

Cong 31.839.628.486 28.066.030.397 
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6.07 Thu nhip khác/Chi phi khác 

Nôi dung 30/06/2020 VND 30/06/2019 VND 

Thu nhIp khác 9.107.858 16.554.497 

Phi chuyên nhung cO phán 9.107.858 

Thu nhãp khác 16.554.497 

Chi phi khác 36.583.081 

Chi phi ph?t 36.583.081 

Lot nhuãnl(lô) khác (27.475.223) 16.554.497 

6.08. Chi phi thuê thu nhp doanh nghip hin hành 

Nôi dung 30/06/2020 VND 30/06/2019 VNI) 

Tong 19i nhun kê toán trtró'c thuê 13.881.162.562 15.654.400.685 

Các kIzoán dkii ch,,,Iz giant f/itt iihIp clijit thuê 9.724.002.873 9.962.130.400 

- Thu nhp không chu thuê TNDN 9.706.957.040 9.962.130.400 

- Diu chinh nöi b6 khi hpp cong 17.045.833 

Các k/ioán ditu chin/i tang thit nhIp c/i/u, thu 408.631.648 380.887.816 

- Chi phi khOng di.rgc ti-O' khi tInh thuc TNDN 408.63 1.648 380.887.816 

Tong thu nhp chju thuê 4.565.791.337 6.073.158.101 

Chi phi thuê TNDN nãm hin hánh (thud suãt 20%) 913.158.267 1.214.631.620 

Thud TNDN närn tru'c 

Chi phi thuê TNDN hin hành 913.158.267 1.214.631.620 
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Mãu B09-1)N 

6.09 Chi phi san xuãt kinh doanh theo yu to 

Ni dung 30/06/2020 VNI) 30/06/2019 VNI) 

Chi phi nguyen lieu, vat liCu 7.589.187.601 6.429.066.151 

Chi phi nhãn cong 53.823.684.585 45.426.932.862 

Chi phi BHXII, 1311 YT, K.PCI) 2.840.895.712 2.362.042.017 

Chi phi khu hao tài san Co dnh 2.574.026.160 2.926.280.555 

Chi phi dch vu mua ngoài 16.663.209.436 17.099.630.653 

Chi phi khác bng tiên 24.777.974.669 22.835.451.760 

Chi phi thOu phy 40.649.196.975 63.178.514.367 

Cong 148.918.175.138 160.257.918.365 

	

7. 	THONG TIN KIIAC 

	

7.1 	Sy kiin phãt sinh sau ngãy kêt thüc kz kê toán nãm 

Không có si,r kin quan tr9ng nào xáy ra sau ngày kCt thüc niCn d6 kC toan yCu ciu phai 

diu chinh hoc cOng bô  trong Báo cáo tái chInh cho nãm tài chInh kCt thOc ngáy 30 tháng 

06 nãm 2020. 

	

7.4 	Thông tin ve quán 1' và sü' dyng dat 

Diên tIch \luc dich Don vi Ngãy 
Khudat . SolIo'pdong . Vii dung 

(m2) sud9ng quan Iv thang 

Khu dflt tai ngo 278. ph(7) So tài neuyén Hop dôngthui dal 
I ru so So 

Ton Dre Tliang, P (lang 5533 ., vO rnOi truang 2508/2(1 6 (thOi gtan thué 50 nam 
lam viec 708/HDTD 

Bot, Q. Dong Da 
,, 

Ha \oi ttr 01/01/1996) 

Khu dat tai so 10 phO Trung SotOi nguyen Hop dngthuC d/it 
I ru so .. . 	- 

Kinh. phiiang Trung Hoa, 2581 Va moi tnrong So 3(11 /HD I D 29/07/2(115 (thoi gan thue 50 nam 
F 'rn 

quan Cu Giy, Tp ha Ni Ha Nöi t/r 06/01/2014) 

Khu dt tai 237 LuongTh . 	. 	. 
. 

. 
So tal nguy en I 1ip dong thue dat (0 

Vinh, plurong Trung Van, I ru so . 	. -- 
I 	57 .. va rnoi truoig 279/lTD [f) 171 /07,'2015 nam nI nguy 

qu9n Nam Tis Lien, T P Ha lam vlçc 
H/i \ 1510/1993) 

NOi 

Khu dñt so 	IS (ben phai) v/i 
Ilop dongthue dat 

9/4 H oang 1-ba Thain, P6. 1 ru so So tal nguy en 
7188' /HD- 

322.9 . . , T\ M 1 - 091(1/2(114 (thor gian thue 50 n/tm 
Q. Binh Thanh, 1 P ITo Chi Lan 1LL VII M I 

Q LSDD tO 	19/112/2008)  
M inh 
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7.6 	[bong tin so sñnh 

In mi snh cho Io o i chinh ki ihc 	 3 duc lay in No eo li1 chinh ch 
lain ii chiih l<ci ihuc flga 	31 / I 1I 21)1 () dil Jiye km i&n hiii ('611g,  iv VNIIII K i'm (TA 
\ ii. I \\\I - I hinh \ 'ii 1Ikni.i kini 1nn ()uc i \loore Ste hcn. 
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TONG CONG TV TL VAN TIIIET ICE CONG  HOA xA 1191 CHU NGH1A VIT NAM 
GIAO THONG VAN-  TAI - CTCP 	 Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S6: 2..#?/TEDI-CBTT 
	

Ha Nói, ngày 30 tháng 07 nàm 2020 

Kinh gri: ty ban chng khoán Nhà nthc 

- Ten giao dch: Tè,ng cong ty Tu van thit ke^ Giao thông vn tãi-CTCP 

- Da chi lien lac:  278 Ton Dirc Thing, phuOng Hang Bt, qun Dng Da, TP Ha Ni 

- Diên thoai: (84-4).38514431. Fax: (84-4).38514980. Email: tedi.ctdc@gmail.com.  

- Website: www.tedi.vn  

- NguOi thc hin c6ngbô thông tin: Ong Nguyn Cong Tam. 

- Chi'rc vu: Tnthng phông To chirc can b - Lao dng. 

Nôi dung giãi trinh: 

Can cir Thông tu 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 ye hu&ng dn cong bô thông tin 
trên thj trumg chrng khoán 

Can cr Thông tu 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 huOng dn phrnmg pháp 1p và 
trInh bay báo cáo tài chinh hap nhât 

Tong cong ty giái trinh chênh lch lón horn 10% s o^ lieu  1ci nhu.n sau thue thu nhp 
doanh nghip tai  Báo cáo kêt qua hoat  dng kinh doanh Qu' II nãm 2020 so vói cüng k' Qu' 
II nãrn 2019 nhu sau: 

Dan vitInh: VND 

Ni dung So 1iu Qu 	II 
nãm 2020 

So 1iu Qu 	II 
nãm 2019 

Chênh 1ch 
(+1-) 

Chênh 
léch (%) 

Lai nhuân sau thue^ T\-,D'-\T 7.440.995.093 10.732.633.296 3.291.638.203 30,6% 
(Báo cáo tài chInh hap 

nhât) 

Lai nhuân sau thue TNDN 8.346.832.676 9.530.357.846 1.183.525.170 12,4% 
(Báo cáo riêng) 

Lçii nhun sau thu6 trên báo cáo tài chInh hap nht cüa Tong cong ty Qu II nãm 2020 
giâm 3.291.638.203 dông, dat  69,4% so vOi cüng k' Qu' II nàm 2019 1' do giám chü yêu do: 
tInh hInh san xuât kinh doanh cña các dan vi khó khãn han so vâi cñng k nãm truâc nén 
doanh thu, giá von giám. 

Lci nhun sau thu8 trên báo cáo tài chInh riêng cüa Téng cong ty Qu II nãm 2020 
giãm 1.183.525.170 dông, dat  87,6% so vri cilng kS'  Qu' II näm 2019 l' do giám chü yêu do: 
tinh hInh san xuât kinh doanh cüa các dan vi khó khän do ánh hu&ng cüa djch bnh covid 9, 
nhieu chi phi phát sinE, chi phi và giá von tang tôc Q cao horn so vài tang doanh thu. 

Noi nhân: 
- Nhi.r trên; 
- HDQT, BKS (b/c) 
- TGD (b/c) 
- Luu To CBTT./. 

ThONG TIN 

NuvêttCôn Tam 
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