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Công ty Cô phàn Xây làp Thurmg mai 2

Sô 36 Ung Vân Khiêm, phuèmg 25, quân Binh Thanh, TP Hô Chi Minh

BÂO CÂO CÜA BAN TÔNG GIÂM DOC
Ban Tông Giâm dôc Công ty Cô phàn Xây làp Thuang mai 2 (sau dây goi tàt là “Công ty”) trinh bày Bâo câo cùa minh
và Bâo câo tài chinh riêng cùa Công ty cho nâm tài chinh két thûc ngày 31/12/2018.
CÔNG TY
Công ty Cô phân Xây làp Thuang mai 2 duçrc chuyên dôi tîr Doanh nghiçp Nhà nuôc Công ty Xây lâp Thucrng mai 2
theo Quyét dinh sô 1097/QD-BTM ngày 11 thâng 08 nàm 2004 cùa Bç truông Bç Công thucrng.
Công ty Cô phân Xây làp Thucrng mai 2 tên giao djch quôc té Architects & Construction Service Corporation, tên viét
tàt là A.C.S.C hoat dông theo Giây chùng nhân dàng kÿ kinh doanh công ty co phàn sô 4103002817 dugc dàng kÿ làn
dàu ngày 29/10/2004 do Sô Ké hoach và Dâu tu Thành phô Hô Chi Minh câp và dàng kÿ thay dôi làn thû 3 ngày
15/10/2015.
Tru sô cùa Công ty tai: Sô 36 Ung Vàn Khiêm, phuông 25, quân Binh Thanh, TP Hô Chi Minh.
H 0I DÔNG QUÂN TRJ, BAN TÔNG GIÂM DÔC VÀ KIÉM TOÂN VIÊN NQl BQ
Câc thành viên cùa Hôi dông Quàn trj trong nàm và tai ngày lâp bâo câo này bao gôm:
Ông Dàng Lê Dung

Chù tich

Ông Lê Dure Nguyên

Thành viên

Bà

Thành viên

Trân Th| Mai Hoa

Ông Dinh Viét Duy

Thành viên

Ông Michio Fujinami

Thành viên

Mien nhiêm ngày 19/05/2018

Câc thành viên cùa Ban Tông Giâm dôc dà diêu hành Công ty trong nàm và tai ngày lâp bâo câo này bao gôm:
Ông Dinh Viét Duy

Tông Giâm dôc

Ông Lê Phuôc Binh

Phô Tông Giâm dôc

Ông Chu Thê Binh là kiém toân viên nçi bg cùa Công ty trong nàm tài chinh và dén ngày lâp bâo câo này.
KIÉM TOÂN VIÊN
Công ty TNHH Hàng Kiém toân AASC dà thuc hiçn kiém toân câc Bâo câo tài chinh riêng cho Công ty.
CÔNG BÔ TRÂCH NHIÊM CÜA BAN TÔNG GIÂM DÔC DÔI VÔI BÂO CÂO TÀI CHINH RIÊNG
Ban Tong Giâm dôc Công ty chju trâch nhiçm vè viçc lâp Bâo câo tài chinh riêng phân ânh trung thuc, hçrp lÿ tinh hinh
tài chinh, kêt quà hoat dçng kinh doanh và tinh hinh luu chuyén tièn tê cùa Công ty trong nàm. Trong quâ trinh lâp Bâo
câo tài chinh riêng, Ban Tong Giâm dôc Công ty cam két dà tuân thù câc yêu càu sau:
Xây dung và duy tri kiém soât ngi bg mà Ban Tông Giâm dôc và Ban quân tri Công ty xâc djnh là cân thiét dé
dàm bâo cho viêc lâp và trinh bày Bâo câo tài chinh riêng không côn sai sot trçng yéu do gian lân hoàc do nhâm
lân;
Lira chon câc chinh sâch kê toân thich hçrp và âp dung câc chinh sâch này mot câch nhât quân;
Dua ra câc dânh giâ và du doân hçrp lÿ và thân trçng;

Công ty Cô phàn Xây làp Thiromg mai 2

So 36 Ung Vàn Khiêm, phuông 25, quân Binh Thanh, TP Hô Chi Minh
Nêu rô câc chuân myc kê toân dupe âp dung cô dupe tuân thù hay không, cô nhûng âp dung sai lêch trong yéu
dên mue cân phài công bô và giài thîch trong Bâo câo tài chînh riêng hay không;
Lâp và trinh bày câc Bâo câo tài chînh riêng trên ca sô tuân thù câc Chuân myc ké toân, Ché dp ké toân doanh
nghiçp Viçt Nam và câc quy djnh phâp lÿ cô liên quan dên viçc lâp và trinh bày bâo câo tài chînh;
Lâp câc Bâo câo tài chînh riêng dya trên ca sà hoat dpng kinh doanh liên tue, trù truông hop không thé cho ràng
Công ty së tiêp tue hoat dông kinh doanh.
Ban Tông Giâm dôc Công ty dàm bào ràng câc sô kê toân duçrc luu gid dé phàn ânh tinh hinh tài chînh cùa Công ty,
vôi mire dp trung thyc, hop lÿ tai bât eu thài diém nào và dàm bào ràng Bâo câo tài chînh riêng tuân thù câc quy djnh
hiên hành cùa Nhà nucrc. Dông thôi cô trâch nhiêm trong viêc bào dàm an toàn tài sàn cùa Công ty và thuc hiçn câc
biçn phâp thîch hçrp dê ngàn chàn, phât hiên câc hành vi gian lân và câc vi pham khâc.
Ban Tông Giâm dôc Công ty cam két ràng Bâo câo tài chînh riêng dà phàn ânh trung thuc và hop lÿ tinh hinh tài chînh
cùa Công ty tai thôi diém ngày 31/12/2018, kêt quà hoat dçng kinh doanh và tinh hinh luu chuyén tièn tç cho nàm tài
chînh két thùc cùng ngày, phù hop vôi Chuân mue ké toân, Ché dp ké toân doanh nghiêp Viçt Nam và tuân thù câc quy
dinh phâp lÿ cô liên quan dên viêc lâp và trinh bày bâo câo tài chînh.
Cam két khâc
Ban Tông Giâm dôc cam két ràng Công ty tuân thù Nghj djnh 71/2017/ND-CP ngày 06/06/2017 huông dan vè quàn tri
công ty âp dung dôi vôi công ty dai chùng và Công ty không vi pham nghla vy công bô thông tin theo quy djnh tai
Thông tu sô 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 cùa Bô Tài chînh huông dan công bô thông tin trên Th; truông chùmg
khoân.
TP Hô Chi Minh, ngày 10 thâng 04 nam 2019
TM. Ban Tong Giâm doc
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BÂO CÂO KIÉM TOÂN D 0 C LÂP
Kinh gûi:

Quÿ Co dông, Hçi dong Quàn tri và Ban Tông Giâm doc
Công ty Cô phàn Xây làp Thiromg mai 2

Chüng tôi dà kiém toân Bâo câo tài chinh riêng kèm theo cùa Công ty Co phân Xây làp Thucmg mai 2 duoc lâp
ngày 10 thâng 04 nàm 2019, tù trang 06 dén trang 43, bao gôm: Bàng cân dôi ké toân riêng tai ngày 31 thâng 12
nàm 2018, Bâo câo két quà hoat dông kinh doanh riêng, Bâo câo liru chuyén tiên tê riêng cho nâm tài chinh kêt
thüc cùng ngày và Bàn Thuyêt minh Bâo câo tài chinh riêng.
Trâch nhiêm cüa Ban Tông Giâm doc
Ban Tong Giâm dôc Công ty chiu trâch nhiêm vè viêc lâp và trinh bày trung thuc và hop lÿ Bâo câo tài chinh riêng
cüa Công ty theo Chuân mue kê toân, Chê dç kê toân doanh nghiêp Viêt Nam và câc quy dinh phâp lÿ cô liên quan
dén viêc lâp và trinh bày bâo câo tài chinh và chiu trâch nhiêm vê kiêm soât nç>i bô mà Ban Tông Giâm dôc xâc
dinh là cân thiét dé dàm bào cho viçc lâp và trinh bày Bâo câo tài chinh riêng không cô sai sôt trçng yéu do gian
lân hoàc nhâm lân.
Trâch nhiçm cüa Kiém toân viên
Trâch nhiêm cùa chüng tôi là dua ra y kién vê Bâo câo tài chinh riêng dua trên két quà cùa cuqc kiém toân. Chüng
tôi dà tién hành kiém toân theo câc Chuân mue kiém toân Viêt Nam. Câc chuân mue này yêu câu chüng tôi tuân
thù chuân mue và câc quy dinh vè dao due nghê nghiêp, lâp ké hoach và thuc hiên cuqc kiém toân dé dat duoc su
dàm bào hçrp lÿ vè viêc lieu Bâo câo tài chinh riêng cüa Công ty cô côn sai sôt trong yêu hay không.
Công viêc kiém toân bao gôm thuc hiçn câc thù tue nhàm thu thâp câc bàng chüng kiêm toân vè câc sô liçu và
thuyét minh trên Bâo câo tài chinh riêng. Câc thü tue kiêm toân duge lira chon dua trên xét doân cùa kiém toân
viên, bao gôm dânh giâ rùi ro cô sai sôt trong yéu trong Bâo câo tài chinh riêng do gian lân hoàc nhâm lân. Khi
thuc hiên dânh giâ câc rùi ro này, kiém toân viên dà xem xét kiêm soât nçi bç cùa Công ty liên quan dên viêc lâp
và trinh bày Bâo câo tài chinh riêng trung thuc, hop lÿ nhàm thiét ké câc thù tyc kiém toân phù hop vôi tinh hinh
thuc té, tuy nhiên không nhàm mue dich dua ra ÿ kiên vè hiêu quà cùa kiém soât nôi bô cùa Công ty. Công viêc
kiém toân cüng bao gôm dânh giâ tinh thich hop cüa câc chinh sâch kê toân duoc âp dung và tinh hop lÿ cùa câc
uôc tinh ké toân cùa Ban Tông Giâm dôc cùng nhu dânh giâ viêc trinh bày tong thê Bâo câo tài chinh riêng.
Chüng tôi tin tuàng ràng câc bàng chüng kiém toân mà chüng tôi dà thu thâp duoc là dây dü và thich hgp làm co
sô cho ÿ kiên kiêm toân cüa chüng tôi.
Co- scf cüa ÿ kiên kiêm toân ngoai trùTai Bâo câo kiém toân sô 100418.007/BCTC.HCM ngày 10/04/2018 vê Bâo câo tài chinh riêng cho nàm tài chinh
kêt thüc ngày 31/12/2017, chüng tôi dâ dua ÿ kiên kiém toân ngoai trù vê vân dê vôn hôa chi phi lài vay không
düng quy dinh và viêc Công ty chua xâc nhân và trich lâp du phông dôi vôi khoàn dâu tu tài chinh. Câc vân dê này
vân chua duoc Công ty xü lÿ trong nàm 2018, do dô chüng tôi tiép tue dua ra ÿ kiên ngoai trù vê Bâo câo tài chinh
cho nàm tài chinh két thüc ngày 31/12/2018, eu thé nhu sau:
Công ty dâ ghi nhân chi phi lài vay vôn bô sung vôn luu dông không dü dièu kiên vôn hôa theo quy djnh tai
Chuân mue kê toân Viçt Nam sô 16 - "Chi phi di vay" vào giâ trj bât dông sàn dâu tu cüa du ân dât Nhcm
Trach - Dông Nai và giâ tri sàn xuât kinh doanh dô dang cùa du ân 686 Binh Quoi vôi tong sô tiên là
4.266.978.290 VND. Vân dê này vân tiêp tue ành huông dên Bâo câo tài chinh riêng cho nâm tài chinh kêt
thüc ngày 31/12/2018, làm cho Chi tiêu "Bât dông sàn dâu tu" và "Chi phi sàn xuât, kinh doanh dô dang dài
han" trên Bàng cân dôi kê toân riêng tai ngày 31/12/2018 cùng nhu tai ngày 01/01/2018 cùng bj phàn ânh tàng
lên tông sô tiên là 4.266.978.290 VND.
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Tai ngày 31/12/2018, Công ty dura thuc hiçn xâc nhân giâ trj vôn dâu tu vào Công ty Cô phân Thucmg mai
Thùy sàn Â Châu và Công ty Cô phân San xuât Xuât Nhâp Khàu Lâm sàn và Hàng tièu thu Công nghiêp vôi sô
du lân luçrt là 4.000.000.000 VND và 1.800.000.000 VND cüng nhu chua xem xét trich lâp du phông giàm giâ
hai khoàn dàu tu tài chinh này do chua thu thâp duçrc Bâo câo tài chinh nàm 2018 cùa câc dcm vj này (Xem chi
tiét tai thuyét minh sô 4). Bàng câc thù tue kiém toân cân thiét dà thyc hiçn, chung tôi không cô dù co sô dé
dânh giâ mue dç> ton thât cùa câc khoàn dâu tu tài chinh này.
Ÿ kién kiêm toân ngoai trù
Théo ÿ kién cùa chùng tôi, ngoai trùr ành huông cùa vân dé nêu tai doan “Ca sa cùa ÿ kién kiém toân ngoai trù”,
Bâo câo tài chinh riêng dâ phàn ânh trung thuc và hop lÿ trên câc khia canh trçng yêu tlnh hinh tài chinh cùa Công
ty Cô phân Xây lâp Thucmg mai 2 tai ngày 31 thâng 12 nàm 2018, cùng nhu két quà hoat dông kinh doanh và tinh
hinh luu chuyén tièn tç cho nàm tài chinh két thuc cùng ngày, phù hop vôi Chuân mue ké toân, Ché dç ké toân
doanh nghiêp Viçt Nam và câc quy dinh phâp lÿ cô liên quan dén viçc lâp và trinh bày bâo câo tài chinh.
TP Hô Chi Minh, ngày 10 thâng 04 nàm 2019
Kiêm toân viên

Nguyen Thé Vân
Giây chung nhân dàng kÿ hành nghê kiém toân
Sô: 2874-2015-002-1
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Bâo câo tài chinh riêng

Công ty Co phàn Xây làp Thirtrng mai 2

Sé 36 Ung Vàn Khiêm, phuông 25, quân Binh Thanh, TP Hô Chi Minh

Nàm tài chinh kêt thüc ngày 31/12/2018

BÂNG CÂN DÔI KÉ TOÂN RIÊNG
Tai ngày 31 thâng 12 nàm 2018

31/12/2018
VND

01/01/2018
VND

403.259.424.795

245.964.825.892

3

112.430.259.951
112.430.259.951

94.514.806.762
94.514.806.762

4

4.092.500.000
5.600.000.000
(1.507.500.000)

4.104.500.000
5.600.000.000
(1.495.500.000)

161.666.351.874

128.162.144.434

98.159.819.369
17.696.667.292
46.092.531.960
(282.666.747)

85.127.026.519
31.752.870.533
11.282.247.382

95.730.130.738

19.183.374.696
19.183.374.696

Mâ
so

TÀI SAN

Thuyét
minh

100

A. TÀI SÂN NGÂN HAN

110
111

I. Tien và câc khoân tuong duong tien
1. Tièn

120
121
122

II. Dau tu- tài chinh ngàn han
1. Chîrng khoân kinh doanh
2. Du phông giàm giâ chung khoân kinh doanh

130
131
132
136
137

III. Câc khoân phâi thu ngàn han
1. Phâi thu ngàn han cùa khâch hàng
2. Trà truoc cho nguèri bân ngàn han
3. Phâi thu ngàn han khâc
4. Du phông phâi thu ngàn han khô dôi

5
6
7

140
141

IV. Hàng ton kho

9

1. Hàng tôn kho

95.730.130.738

150
151
152

V. Tài sân ngàn han khâc

29.340.182.232
22.910.066.790
6.430.115.442

1. Chi phi trà trucrc ngàn han
2. Thuê giâ tri gia tàng dugc khâu trù

10

6

-

_
-

Bâo câo tài chinh riêng

Công ty Co phàn Xây làp Thuong mai 2

Sô 36 Ung Vàn Khiêm, phuông 25, quân Binh Thanh, TP Hô Chî Minh

Nàm tài chinh kêt thüc ngày 31/12/2018

BÂNG CÂN DÔI KÉ TOÂN RIÊNG
Tpi ngày 31 thâng 12 nàm 2018
(tiép theo)
Mâ
so

TÀI SÀN

200

B. TÀI SÀN DÀI HAN

210
216

I. Câc khoân phâi thu dài han
1. Phài thu dài han khâc

220
221
222
223

229

II.
1.
2.
-

230
231
232

-

240
241

IV. Tài sàn dû dang dài han
1. Chi phi sàn xuât, kinh doanh dô dang dài han

250
251
252

V. Dau tir tài chinh dài han
1. Dâu tu vào công ty con
2. Dâu tu vào công ty liên doanh, liên két
3. Dâu tu gôp vôn vào don vj khâc
4. Dâu tu nàm gi& dén ngày dâo han

221
228

253
255
260
261

Tài sân co djnh
Tài sàn cô djnh hüu hinh
Nguyen giâ
Giâ tri hao mon luy kê
Tài sàn cé djnh vô hinh
Nguyen giâ
Giâ tri hao mon luy kê

III.. Bat dçng sân dàu tir
Nguyên giâ
Giâ tri hao môn luy ké

262

VI. Tài sân dài han khâc
1. Chi phi trà truôc dài han
2. Tài sàn thué thu nhâp hoàn lai

270

TÔNG CQNG TÀI SÀN

Thuyét
minh

7

11

12

13

14
4

10
31.a

31/12/2018
VND

01/01/2018
VND

376.304.737.845

200.339.099.139

518.181.781
518.181.781

4.922.105.506

19.347.636.012
19.267.872.132
28.052.655.027
(8.784.782.895)

19.473.679.561
19.328.749.009
26.876.550.481
(7.547.801.472)

79.763.880
282.500.000

144.930.552
282.500.000

(202.736.120)

(137.569.448)

1.252.710.887
1.252.710.887

1.658.601.887
1.658.601.887

-

-

315.221.500.091
315.221.500.091

152.421.493.697
152.421.493.697

11.960.000.000
1.210.000.000
450.000.000
5.300.000.000
5.000.000.000

6.960.000.000
1.210.000.000
450.000.000
5.300.000.000

28.004.709.074

14.903.218.488
14.903.218.488

25.728.281.543
2.276.427.531
779.564.162.640

4.922.105.506

-

446.303.925.031

Bâo câo tài chinh riêng

Công ty Cô phàn Xây lâp Thirung mai 2

Nâm tài chinh két thuc ngày 31/12/2018

Sô 36 Ung Vün Khiêm, phuéng 25, quân Binh Thanh, TP Hô Chi Minh

BÂNG CÂN DÔI KÉ TOÂN RIÊNG
Tçi ngày 31 thâng 12 nâm 2018
(tiêp theo)
Mà
so

NGUÔN VÔN

300

C. NO PHÂI TRÀ

310
311
312
313
314
315
319
320
322

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

330
332
337
338

II. N? dài han
1. Nguéi mua trà tièn truâc dài han
2. Phài trà dài han khâc
3. Vay và nçr thuê tài chinh dài han

400

D. VÔN CHÜ SÔ HÜtJ

410
411
411a
412
414
415
418
420
421
421a
421b
440

Thuyét
minh

Nçr ngân han
Phài trà nguéi bân ngân han
Nguéi mua trà tièn truéc ngân han
Thué và câc khoàn phài nçp Nhà nuée
Phài trà nguéi lao dçng
Chi phi phài trà ngân han
Phài trà ngân han khâc
Vay và nç thuê tài chinh ngân han
Quÿ khen thiràng, phuc lai

15
16
17
18
19
20

16
19
20

01/01/2018
VND

718.366.499.217

390.251.459.028

378.405.355.091
135.920.228.778
2.973.590.275
5.053.555.320
2.014.944.994
130.345.610.505
1.591.869.162
100.436.282.122
69.273.935

279.748.637.563

339.961.144.126
227.917.878.186
107.271.298.108
4.771.967.832

110.502.821.465
-

61.197.663.423

56.052.466.003

61.197.663.423

56.052.466.003
40.000.000.000
40.000.000.000

I.

Von chü s é hûm

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vôn dâu tir cùa chü sé hüu
Cô phiêu phô thâng cô qnyên biêu quyêt

40.000.000.000
40.000.000.000

Thâng du vôn cô phân
Vôn khâc cùa chü sé hOu
Cô phiêu quÿ
Quÿ dâu tu phât trién
Quÿ khâc thuçc von chù sé htfu
Lçri nhuân sau thuê chua phân phôi
Lçri nhuân sau thuê chua phân phôi âên cuôi nâm truâc
Lçri nhuân sau thuê chua phân phôi nâm nay

2.000.000.000
11.645.553.383
(5.031.265.000)
2.678.634.206
79.553.953
9.825.186.881
-

-
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29.214.984.152
508.491.000
3.388.067.820
1.365.579.167
119.684.477.273
33.120.697.405
92.466.340.746
-

110.502.821.465
-

9.825.186.881

2.000.000.000
11.645.553.383
(5.031.265.000)
2.153.226.536
667.529.952
4.617.421.132
(417.268.042)
5.034.689.174

779.564.162.640

446.303.925.031

TP Hô Chi Minh, ngày 10 thâng 04 nâm 2019

Lê Thj Dirong

Trirong Thj Xuân

Bâo câo tài chinh riêng

Công ty Cô phàn Xây làp Thuo'ng mai 2

Sô 36 Ung Vàn Khiêm, phufrng 25, quân Binh Thanh, TP Hô Chi Minh

Nàm tài chinh kêt thüc ngày 31/12/2018

BÂO CÂO KÉT QUÂ HO AT DÔNG KINH DOANH RIÊNG
Nàm 2018

Mâ
X
so

CHÏ TIÊU

Thuyét
minh

01

1.

Doanh thu ban hàng và cung cap djch vu

02

2.

Câc khoàn giàm trù doanh thu

10

3.

Doanh thu thuàn ban hàng và cung cap dich vu

11

4.

Giâ von hàng bân

20

5.

Lçi nhuân gçp vè bàn hàng và cung cap djch vu

21
22
23
24

6.
7.

Doanh thu hoat dông tài chinh
Chi phi tài chinh
Trong âô: Chi phi lai vay

8.

Chi phi bân hàng

25

9.

Chi phi quàn lÿ doanh nghiêp

30

10. Lçi nhuân thuân tù hoat dçng kinh doanh

31
32

11. Thu nhâp khâc

40

13. Lçi nhuân khâc

50

14. Tông lçi nhuân ké toân truô’c thué

51
52

15. Chi phi thué thu nhâp doanh nghiçp hiçn hành
16. Chi phi thuê thu nhâp doanh nghiêp hoàn lai

60

17. Lçi nhuân sau thué thu nhâp doanh nghiçp

23

24

25
26

27

28
29

12. Chi phi khâc

9

30
31.b

Nàm 2018
VND

Nàm 2017
VND

514.479.930.339

300.934.204.555

-

-

514.479.930.339

300.934.204.555

474.499.124.221

271.787.100.586

39.980.806.118

29.147.103.969

2.948.764.187
6.060.192.049
6.048.192.049

5.287.100.804
7.670.690.441
7.316.190.441

-

-

25.997.967.221

20.101.930.278

10.871.411.035

6.661.584.054

1.612.043.221
164.576.524

2.024.766.487
42.257.824

1.447.466.697

1.982.508.663

12.318.877.732

8.644.092.717

4.770.118.382
(2.276.427.531)

1.748.818.543
-

9.825.186.881

6.895.274.174

Bâo câo tài chinh riêng

Công ty Cô phàn Xây làp Thirong mai 2

Sé 36 Ung Vàn Khiêm, phirèmg 25, quân Binh Thanh, TP Hô Chi Minh
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bAo câo luïj chuyën tièn tê riêng
Nàm 2018
(Théo phieang phâp giân tiêp)
Ma
a
so

01
02
03
05
06
08
09
10
11
12
14
15
17
20

21

CHI TTFÏI

Thuyét _
minh

I. l u Tj c h u y é n t i è n t ù ’ h o a t d Qn g k in h d o a n h
1. Lçi nhuân trirâc thué
2. Dieu chinh cho câc khoàn
Khâu hao tài sàn cô djnh và bât dông sàn dâu tu
Câc khoàn du phông
Lài, lô tù hoat dông dâu tu
Chi phi lài vay
3. Lçi nhuçn tù hoat dçng kinh doanh trie&c thay
dôi von lieu dçng
Tàng, giàm câc khoàn phài thu
Tâng, giàm hàng tôn kho
Tàng, giàm câc khoàn phài trà (không ké lài vay
phài trà, thué thu nhâp doanh nghiêp phài nçp)
Tàng, giàm chi phi trà truôc
Tièn lài vay dà trà
Thuê thu nhâp doanh nghiêp dà nôp

Nàm 2018
VND

Nàm 2017
VND

12.318.877.732

8.644.092.717

1.302.148.095
294.666.747
(369.049.377)
6.048.192.049

967.881.786
32.500.000

19.594.835.246

(1.850.704.496)
7.316.190.441
15.109.960.448

(35.813.065.904)
(239.346.762.436)
312.590.031.776

(57.145.510.158)
(30.102.603.216)
135.242.453.576

(33.735.129.845)
(6.014.865.974)
(2.095.319.187)

Tiên chi khâc cho hoat dçng kinh doanh
Lieu chuyén tiên thuân tù hoat dçng kinh doanh

(889.545.526)
14.290.178.150

52.116.392.139

IL LÜU CHUYÉN TIÈN TÙ HOAT D0NG DÀU TlT
1. Tiên chi dé mua sàm, xây dung tài sàn cô dinh và
câc tài sàn dài han khâc

(1.176.104.546)

(5.245.663.637)
4.032.240.000

22

2. Tiên thu tù thanh lÿ, nhuçrng bân tài sàn cô dinh
và câc tài sàn dài han khâc

500.000.000

23

3. Tiên chi cho vay, mua câc công eu nçr cùa don vj
khâc

(5.000.000.000)

25
27
30

4. Tièn chi dâu tu gôp vôn vào don vj khâc
5. Tiên thu lài cho vay, cô tùc và lçri nhuân duçrc chia
Lieu chuyén tién thuân tù hoçt dçng dau tie

33
34
36
40
50

1.074.542.154
(7.314.782.280)
(1.858.743.444)
(2.888.924.941)

III LU U CHUYÉN TIÈN TlT HOAT DQNG TÀI CHINH
1. Tièn thu tù di vay
2. Tiên trà nçr gôc vay
3. Co tùc, lçri nhuân dà trà cho chù sà hùu
Lieu chuyén tién thuân tù hoat dçng tài chinh
Ltru chuyén tièn thuân trong nàm

10

274.940.377
(5.401.164.169)

(1.210.000.000)
204.745.946
(2.218.677.691)

438.629.554.261
(425.887.645.053)
(3.715.470.000)
9.026.439.208

268.006.290.288
(266.829.294.940)
(3.777.980.000)
(2.600.984.652)

17.915.453.189

47.296.729.796

Bâo câo tài chinh riêng

Công ty Cô phàn Xây làp Thtrong mai 2

Sô 36 Ung Vàn Khiêm, phirômg 25, quân Binh Thanh, TP Hô Chî Minh
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BÂO CÂO LlTU CHUYÉN TIÈN TÊ RIÊNG
Nàm 2018
(Théo phuffng phâp giân tiêp)
Mâ
A
SO

CHÎ TIÊU

60

Tien và tirong duong tien dàu nàm

70

Tièn và tirong duong tien cuoi nàm

Thuyét
minh

3

11

Nàm 2018
VND

Nàm 2017
VND

94.514.806.762

47.218.076.966

112.430.259.951

94.514.806.762

Công ty Co phàn Xây lâp Thirong mai 2

Bâo câo tài chinh riêng

Sô 36 Ung Vàn Khiêm, phircmg 25, quân Binh Thanh, TP Ho Chi Minh

Nàm tài chinh két thüc ngày 31/12/2018

THUYÉT MINH BÂO CÂO TÀI CHINH RIÊNG
Nàm 2018
1

. D À C D IÉ M H O A T D 0 N G CÛ A D O A N H N G H IÇ P

Hinh thirc sô’ hûu von
Công ty Cô phân Xây lâp Thucmg mai 2 duçrc chuyén dôi tù Doanh nghiçp Nhà nuôc Công ty Xây lâp Thucmg mai
2 theo Quyét djnh sô 1097/QB-BTM ngày 11 thâng 08 nàm 2004 cùa Bô truàng Bô Công thucmg.
Công ty Cô phân Xây làp Thucmg mai 2 tên giao djch quôc té Architects & Construction Service Corporation, tên
viét tàt là A.C.S.C hoat dông theo Giây chùrng nhân dàng kÿ kinh doanh công ty cô phân sô 4103002817 duçrc dàng
kÿ làn dâu ngày 29/10/2004 do Sô Ké hoach và Dàu tu Thành phô Hô Chi Minh câp và dàng kÿ thay doi lân thu 3
ngày 15/10/2015.
Tru sô cùa Công ty tai: Sô 36 Ung Vàn Khiêm, phuông 25, quân Binh Thanh, TP Ho Chi Minh.
Vôn diêu lç cùa Công ty theo dàng kÿ là 40.000.000.000 dông, vôn dièu le thirc gôp dên ngày 31 thâng 12 nàm
2018 là 40.000.000.000 dông; tucmg ducmg 4.000.000 cô phân, mçnh giâ mçt cô phân là 10.000 dông.
Lînh vue kinh doanh
Xây làp công trinh.
Ngành nghè kinh doanh
Hoat dông kinh doanh cùa Công ty là:
-

Xây làp công trinh và thucmg mai;

-

Tong thâu xây dung, làp dàt, sùa chùa, trang tri nôi ngoai thât công trinh dân dung, công nghiêp;

-

Xây dung ha tâng câp thoât nuôc, làp dàt thiét bj mây môc co diên nuôc công trinh, hç thông diçn dçng lyc,
duông dây tram bién âp, thiét bi phông chây chtfa chây; xây dung, kinh doanh ha tâng khu công nghiêp, cum
công nghiçp; kinh doanh nhà;

-

Tu vân, khào sât, thiét ké, giâm sât xây dung; kiêm dinh chât luçmg công trinh xây dung; thâm tra thiét ké kÿ
thuât, tông dur toân, quyét toân câc công trinh xây dung.

Chu kÿ sân xuat, kinh doanh thông thucmg
Câc hoat dông xây làp và cung câp djch vu cô chu kÿ sân xuât kinh doanh thông thucmg trong vông 12 thâng. Chu
kÿ sân xuât, kinh doanh thông thuông cùa hoat dông dàu tu bât dqng sân duçrc thirc hiçn trên 12 thâng.
Dàc diêm hoat dçng cûa doanh nghiçp trong nàm tài chinh cô ânh huômg dén Bâo câo tài chinh riêng
Trong nàm, Công ty duçc nghiêm thu hoàn thành câc công trinh xây dung dà kÿ két nàm trucrc, dong theri kÿ thêm
và hoàn thành nhiêu hop dông xây dyng môi nên doanh thu nàm nay tàng so vôi nàm truôc;
Bên canh dô, dir ân chung eu 686 Binh Quôi trong nàm nay dâ hoàn thành phân thô và dang trong giai doan hoàn
thiçn, Công ty bàt dâu tién hành kÿ hop dông mua bân càn hç vôi khâch hàng và nhân tièn thanh toân theo tién dô,
dièu này khién cho sô du nguôi mua trà tièn truôc cuôi nàm tàng manh so vôi dàu nàm.
Thông tin vè câc công ty con, công ty liên két cùa Công ty xem chi tiét tai Thuyét minh sô 4.
2

. CHÉ D 0 VÀ CHINH SÂCH KÉ TOÂN ÂP DyNG TAI CÔNG TY

2.1

. Kÿ ké toân, don vj tièn tç sir dung trong ké toân
Kÿ kê toân nàm cùa Công ty bàt dâu tù ngày 01/01 và két thùc vào ngày 31/12 hàng nàm.
Dcm vi tiên tê su dung trong ghi chép kê toân là Dông Viçt Nam (VND).

12
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2.2 . Chuân mue và Ché dç ké toân âp dung
Chê âô ké toân âp dung
Công ty âp dyng Chê dô Kê toân doanh nghiçp ban hành theo Thông tu sô 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cùa
Bô Tài chinh và Thông tu sô 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 cùa Bq Tài chinh vê viçc sùa doi, bô sung mot sô
dièu cùa Thông tu sô 200/2014/TT-BTC.
Tuyên bô vê viêc tuân thù Chuân mue ké toân và Ché âô ké toân
Công ty dà âp dung câc Chuân mue kê toân Viêt Nam và câc vàn bàn huôrng dan Chuân mue do Nhà nuôc dà ban
hành. Câc Bâo câo tài chinh duçrc lâp và trinh bày theo dùng mpi quy djnh cùa tîmg chuân mue, thông tu hucmg
dan thuc hiçn Chuân mpe và Ché dp ké toân doanh nghiçp hiçn hành dang âp dung.
2.3 . Co- sô* lâp Bâo câo tài chinh riêng
Bâo câo tài chinh riêng dupe trinh bày theo nguyên tàc giâ gôc.
Nhùng nguèri sù dung câc bâo câo tài chinh riêng này nên dçc câc bâo câo tài chinh riêng này két hçrp vôi câc bâo
câo tài chinh hçrp nhât cùa Công ty và câc Công ty con (“Tâp doàn”) cho nàm tài chinh két thùc ngày 31 thâng 12
nâm 2018 dé cô dù thông tin vè tinh hinh tài chinh, két quà hoat dpng kinh doanh và câc luông luu chuyén tièn tê
cùa cà Tâp doàn.
2.4 . Công eu tài chinh
Ghi nhân ban ââu
Tài sàn tài chinh
Tài sàn tài chinh cùa Công ty bao gôm tièn và câc khoàn tuerng ducmg tièn, câc khoàn phài thu khâch hàng và phài
thu khâc, câc khoàn cho vay, câc khoàn dâu tu ngân han. Tai thôi diém ghi nhân ban dâu, tài sàn tài chinh dupe xâc
dinh theo giâ mua/chi phi phât hành công câc chi phi phât sinh khâc liên quan truc tiép dén viêc mua, phât hành tài
sàn tài chinh dô.
Np phài trà tài chinh
Np phài trà tài chinh cùa Công ty bao gôm câc khoàn vay, câc khoàn phài trà ngudi bân và phài trà khâc, chi phi
phài trà. Tai thôi diém ghi nhân lân dàu, câc khoàn np phài trà tài chinh dupe xâc dinh theo giâ phât hành cçng câc
chi phi phât sinh liên quan truc tiép dén viçc phât hành np phài trà tài chinh dô.
Giâ tri sau ghi nhân ban ââu
Hiên tai chua cô câc quy dinh vê dânh giâ lai công eu tài chinh sau ghi nhân ban dâu.
2.5 . Câc nghiçp vu bâng ngoai tç
Câc giao dich bâng ngoai tê trong nàm dupe quy dôi ra dông Viçt Nam theo tÿ giâ thuc té tai ngày giao djeh. Tÿ giâ
giao djeh thuc té này dupe xâc dinh theo nguyên tàc sau:
-

Khi mua bân ngoai tê: là tÿ giâ dupe quy djnh trong hpp dông mua, bân ngoai tç giùa Công ty và ngân hàng
thuong mai;

-

Khi ghi nhân np phài thu: là ty giâ mua cùa ngân hàng thuorng mai noi Công ty chi dinh khâch hàng thanh toân
tai thôi diém giao dich phât sinh;

-

Khi ghi nhân np phài trà: là tÿ giâ bân cùa ngân hàng thuong mai noi Công ty du kién giao djeh tai theri diém
giao dich phât sinh.

Tÿ giâ giao dich thuc tê khi dânh giâ lai câc khoàn mue tiên tê cô gôc ngoai tç tai thôi diêm lâp Bâo câo tài chinh
riêng dupe xâc djnh theo nguyên tàc:
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-

Dôi vôi khoàn mue phân loai là tài sân: âp dung tÿ giâ mua ngoai tç cùa ngân hàng thircmg mai nai Công ty
thuông xuyên cô giao djeh;

-

Dôi vôi tiên gùi ngoai tê: âp dung tÿ giâ mua cùa chinh ngân hàng nai Công ty mà tài khoàn ngoai tç;

-

Dôi vôi khoàn myc phân loai là nçr phài trà: âp dyng ty giâ bân ngoai tç cùa ngân hàng thucmg mai nai Công ty
thuông xuyên cô giao dich.

Tât cà câc khoàn chênh lêch ty giâ thuc tê phât sinh trong nàm và chênh lçch do dânh giâ lai sô du câc khoàn mue
tiên tê cô gôc ngoai tê tai thôi diêm lâp Bâo câo tài chinh duge hach toân vào kêt quà hoat dông kinh doanh cùa
nàm tài chinh. Trong dô lài chênh lêch tÿ giâ do dânh giâ lai sô du cuôi nàm cùa câc khoàn mue tiên tç cô gôc ngoai
tê không duçrc sù dung dê phân phôi Igi nhuân hoàc chia cô tue.
2.6 .Tien
Tièn bao gôm tiên màt tai quÿ, tièn gùi ngân hàng không kÿ han.

C
/

2.7 . Câc khoàn dàu tu- tài chinh
\
Chùng khoàn kinh doanh duge ghi nhân ban dàu trên so ké toân theo giâ gôc, bao gôm: Giâ mua công câc chi phi
mua (néu cô) nhu chi phi moi giôi, giao dich, cung câp thông tin, thué, lç phi và phi ngân hàng. Sau ghi nhân ban
dàu, chùng khoàn kinh doanh duge xâc djnh theo giâ gôc trù di du phông giàm giâ chùng khoàn kinh doanh. Khi
thanh lÿ hoàc nhuçmg bân, giâ vôn cùa chùng khoàn kinh doanh duge xâc djnh theo phuang phâp binh quân gia
quyên.
Câc khoàn dàu tu nàm giù dén ngày dâo han bao gôm: Câc khoàn tièn gùi ngân hàng cô kÿ han, trâi phiéu duge
nàm giù dên ngày dâo han vôi myc dich thu lài hàng kÿ và câc khoàn dàu tu nàm giù dén ngày dâo han khâc.
Câc khoàn dàu tu vào câc công ty con, công ty liên kêt duge ghi nhân ban dàu trên sô ké toân theo giâ gôc. Sau ghi
nhân ban dàu, giâ trj cùa câc khoàn dàu tu này duge xâc djnh theo giâ gôc trù di du phông giàm giâ khoàn dàu tu.
Câc khoàn dâu tu gôp vôn vào câc dan vj khâc bao gôm: câc khoàn dàu tu vào công cy vôn cùa dan vj khâc không
cô quyèn kiêm soât, dông kiêm soât hoàc cô ành hucmg dâng kê dôi vôi bên duge dàu tu. Giâ tri ghi so ban dàu cùa
câc khoàn dâu tu này duge xâc dinh theo giâ gôc. Sau ghi nhân ban dâu, giâ tri cùa câc khoàn dâu tu này duge xâc
djnh theo giâ gôc trù di du phông giàm giâ khoàn dàu tu.
Dy phông giàm giâ dàu tu duge lâp vào thôi diém cuôi nàm eu thé nhu sau:
-

-

-

Dôi vôi câc khoàn dàu tu chùng khoàn kinh doanh: càn cù trich lâp du phông là sô chênh lêch giùa giâ gôc cùa
câc khoàn dàu tu duge hach toân trên sô ké toân lôn han giâ trj thj truông cùa chùng tai thôi diém lâp du phông.
Dôi vôi câc khoàn dâu tu vào công ty con, công ty liên két: càn cù vào Bâo câo tài chinh cùa công ty con, công
ty liên doanh, liên két tai thôi diém trich lâp du phông. Du phông giàm giâ dàu tu duge lâp khi dan vj nhân dàu
tu phât sinh lô, ngoai trù truông hçrp khoàn lo dô dà nàm trong kê hoach khi quyêt djnh dâu tu.
Dôi vôi khoàn dàu tu nàm giù lâu dài (không phân loai là chùng khoàn kinh doanh) và không cô ành huông
dâng ké dôi vôi bên duge dâu tu: nêu khoàn dâu tu vào cô phiêu niêm yét hoàc giâ trj hgp lÿ cùa khoàn dàu tu
duge xâc djnh tin cây thi viçc lâp du phông dua trên giâ trj thj truông cùa co phiéu; néu khoàn dàu tu không xâc
djnh duge giâ trj hçrp lÿ tai thôi diém bâo câo thi viçc lâp du phông càn cù vào Bâo câo tài chinh tai thôi diém
trich lâp du phông cùa bên duge dàu tu.
Dôi vôi câc khoàn dâu tu nàm giù dên ngày dâo han: càn cù khà nàng thu hôi dê lâp du phông phài thu khô dôi
theo quy djnh cùa phâp luât.

2.8 . Câc khoàn ny phài thu
Câc khoàn phài thu duge theo dôi chi tiét theo kÿ han phài thu, dôi tuçmg phài thu, loai nguyên tê phài thu, và câc
yêu tô khâc theo nhu câu quân lÿ cùa Công ty.
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D it phông nç phài thu khô dôi duçc trich lâp cho câc khoàn: Nç phài thu quâ han thanh toân ghi trong hop dông
kinh tê, câc khê ircrc vay nçr, cam kêt hop dông hoâc cam kêt nçr và nçr phài thu chua dên han thanh toân nhung khô
cô khà nàng thu hôi. Trong dô, viêc trich lâp du phông nçr phài thu quâ han thanh toân duçrc càn cù vào thôi gian
trà nçr gôc theo hçrp dông mua bân ban dâu, không tinh dên viçc gia han nçr giùa câc bên và nçr phài thu chua dên
han thanh toân nhung khâch nçr dâ lâm vào tinh trang phâ sàn hoâc dang làm thù tue giài thé, mât tich, bô tron.

2.9 . Hàng ton kho
Hàng tôn kho duçc ghi nhân ban dàu theo giâ gôc bao gôm: chi phi mua, chi phi ché bién và câc chi phi liên quan
truc tiêp khâc phât sinh dê cô duge hàng tôn kho à dia diêm và trang thâi tai thôi diém ghi nhân ban dâu. Sau ghi
nhân ban dâu, tai theri diêm lâp Bâo câo tài chinh nêu giâ tri thuân cô thê thuc hiçn duge cùa hàng tôn kho thâp hem
giâ gôc thi hàng ton kho duge ghi nhân theo giâ tri thuân cô thé thuc hiçn duge.
Giâ trj hàng tôn kho duge xâc dinh theo phucmg phâp binh quân gia quyèn.
Hàng tôn kho duge hach toân theo phucmg phâp kê khai thuômg xuyên.
Chi phi sàn xuât kinh doanh dà dang duge tâp hçrp theo tùng công trinh chua hoàn thành hoâc chua ghi nhân doanh
thu, tucmg ung vài khôi luçmg công viêc côn dà dang cuôi nàm.
Du phông giàm giâ hàng tôn kho duge lâp vào thôi diêm cuoi nàm là sô chênh lêch giùa giâ gôc cùa hàng tôn kho
lôn hem giâ trj thuân cô thé thuc hiçn duge.
2.10 . Tài sàn co djnh
Tài sàn cô djnh hùu hinh, tài sàn cô djnh vô hinh duge ghi nhân theo giâ gôc. Trong quâ trinh sir dyng, tài sàn cô
djnh hùu hinh, tài sàn cô dinh vô hinh duge ghi nhân theo nguyên giâ, hao môn luÿ ké và giâ trj côn lai.
Khâu hao duge trich theo phucmg phâp duàng thàng, vài thài gian khâu hao duge uàc tinh nhu sau:
Nhà cùa, vât kiên trùc
Mây môc, thiét bi
Phucmg tien vân tài
Thiét bi, dung eu quàn lÿ
Phàn mèm quân lÿ

2 5 -5 0
0 7 -1 2
0 6 -1 0
03- 10
05

nàm
nàm
nàm
nàm
nàm

2.11 . Bat dçng sân dàu tuBât dông sàn dâu tu duge ghi nhân ban dâu theo giâ gôc.
Bât dçng sàn dâu tu cùa Công ty là quyèn sù dung dât lâu dài duge nàm giù chô tàng giâ dé bân.
Bât dçng sàn dâu tu không côn duge trinh bày trên Bâo câo tài chinh riêng sau khi dà bân hoâc sau khi bât dçng
sàn dâu tu dâ không côn duge sù dung và xét thây không thu duge lgi ich kinh té trong tuomg lai tù viêc thanh lÿ
bât dçng sàn dâu tu dô. Chênh lêch giùa tièn thu thuân tù viçc bân tài sàn vài giâ trj côn lai cùa bât dông sàn dâu tu
duge ghi nhân vào bâo câo kêt quà hoat dông kinh doanh riêng trong kÿ thanh lÿ.
2.12 . Thuê hoat dçng
Thuê hoat dçng là loai hinh thuê tài sàn cô djnh mà phàn làn rùi ro và lgi ich gàn lièn vài quyèn sà hùu cùa tài sàn
thuçc vê bên cho thuê. Khoàn thanh toân duài hinh thurc thuê hoat dông duge hach toân vào bâo câo két quà hoat
dông kinh doanh theo phuomg phâp duàng thàng dira trên thôi han thuê hoat dçng.
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2.13 . Hpp dong hpp tac kinh doanh (BCC)
Hçrp dông hpp tâc kinh doanh (BCC) là thôa thuân bàng hpp dông cùa hai hoàc nhièu bên dê cùng thyc hiçn hoat
dông kinh tê nhung không hinh thành phâp nhân dçc lâp. Hoat dçng này cô thê dupe dông kiêm soât bôi câc bên
gôp von theo thôa thuân lien doanh hoàc kiém soât bôi mot trong sô câc bên tham gia.
Dôi vôi hçrp dông hop tâc BCCdê dâu tu xây dyng du ân chung eu 686 Binh Quôi:
Theo hop dông hop tâc dâu tu xây dyng kinh doanh sô HDHTDT/AFTS/2014 ngày 17/12/2014, Công ty thyc hiçn
ké toân cho BCC và cô nghïa vu thay màt câc bên khâc thyc hiçn nghïa vy cùa BCC vôi Ngân sâch Nhà nuôc, thuc
hiçn quyêt toân thuê và phân bô lai nghïa vu này cho câc bên khâc theo thôa thuân cùa BCC.
Công ty nhân tiên, tài sân cùa câc bên khâc dông gôp và kê toân là np phài trâ. Trong quâ trinh thuc hiçn, Công ty
mà sô ké toân theo dôi BCC và trinh bày sô liçu liên quan dén tài sàn và nguôn vôn cùa BCC trên Bâo câo tài chinh
cùa Công ty.
Theo câc diêu khoàn thôa thuân tai BCC, sau khi hoàn tât giai doan dâu tu và ghi nhân doanh thu, chi phi tir bân
sàn phâm nhà ô chung eu, câc bên cùng phân chia lài, lô theo két quâ kinh doanh cùa BCC. Lùc này, Công ty ghi
nhân trên Bâo câo kêt quà hoat dông kinh doanh phân doanh thu, chi phi và lçri nhuân tuong ùng vôi phân duçc
chia theo thôa thuân cùa BCC.
2.14 . Chi phi trâ truôc
Câc chi phi dà phât sinh liên quan dên két quà hoat dông sàn xuât kinh doanh cùa nhièu nàm tài chinh dupe hach
toân vào chi phi trâ truôc dé phân bô dân vào két quà hoat dpng kinh doanh trong câc nàm tài chinh sau.
Viçc tinh và phân bô chi phi trà truôc dài han vào chi phi sàn xuât kinh doanh tùng nàm hach toân dupe càn cù vào
tinh chât, mùc dp tïrng loai chi phi dé chpn phucrng phâp và tiêu thùc phân bô hpp lÿ. Chi phi trà truôc dupe phân
bo dân vào chi phi sàn xuât kinh doanh theo phucrng phâp duông thàng.
2.15 . Câc khoân np phâi trâ
Câc khoàn np phài trà dupe theo dôi theo ky han phài trà, dôi tupng phài trâ, loai nguyên tê phài trà và câc yéu té
khâc theo nhu câu quân lÿ cùa Công ty.
2.16 . Vay
Câc khoàn vay dupe theo dôi theo tùrng dôi tupng cho vay, tùng khê uôc vay np và kÿ han phài trà cùa câc khoàn
vay. Truông hpp vay, np bàng ngoai tê thi thuc hiçn theo dôi chi tiêt theo nguyên tç.
2.17 . Chi phi di vay
Chi phi di vay dupe ghi nhân vào chi phi sàn xuât, kinh doanh trong nàm khi phât sinh, trù chi phi di vay liên quan
truc tiêp dên viêc dâu tu xây dyng hoàc sàn xuât tài sàn dô dang dupe tinh vào giâ tri cùa tài sàn dô (dupe vôn hoâ)
khi cô dù câc diêu kiên quy dinh trong Chuân mue Ké toân Viêt Nam sô 16 “Chi phi di vay”. Ngoài ra, dôi vôi
khoàn vay riêng phuc vy viêc xây dyng tài sàn cô djnh, bât dông sàn dâu tu, lài vay dupe vôn hôa ké cà khi thôi
gian xây dyng duôi 12 thâng.
2.18 . Chi phi phâi trà
Câc khoân phài trà cho hàng hôa dich vu dà nhân dupe tù nguôi bân hoàc dà dupe cung câp cho nguôi mua trong
nàm bâo câo nhung thyc té chua chi trà và câc khoàn phài trà khâc nhu chi phi thi công công trinh, chi phi lài tièn
vay phài trà... dupe ghi nhân vào chi phi sàn xuât, kinh doanh cùa nàm bâo câo.
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Viêc ghi nhân câc khoàn chi phi phài trà vào chi phi sàn xuât, kinh doanh trong nàm dugc thuc hiên theo nguyên
tàc phù hçrp gi&a doanh thu và chi phi phât sinh trong nàm. Câc khoàn chi phi phài trà së dugc quyét toân vài sô chi
phi thuc té phât sinh. Sô chênh lçch giiïa sô trich truôc và chi phi th\rc té dugc hoàn nhâp.
2.19 . Von chu sfr hiïu
Vôn dâu tu cùa chù sfr hiïu dugc ghi nhân theo sô vôn thuc gôp cùa chû sfr hiïu.
Thàng du vôn cô phân phàn ânh chênh lêch giiïa mênh giâ, chi phi truc tiêp liên quan dên viçc phât hành cô phiêu
và giâ phât hành cô phiéu (ké cà câc truàng hçrp tâi phât hành co phiéu quÿ) và cô thé là thàng du ducmg (néu giâ
phât hành cao hon mçnh giâ và chi phi trgc tiép liên quan dén viçc phât hành cô phiéu) hoàc thàng du âm (néu giâ
phât hành thâp hon mênh giâ và chi phi truc tiép liên quan dén viêc phât hành co phiéu).
Vôn khâc thuçc Vôn chù sô hiïu phàn ânh sô vôn kinh doanh duçrc hinh thành do bo sung tir két quà hoat dpng
kinh doanh hoàc do duçrc tàng, biêu, tài trg, dânh giâ lai tài sàn (nêu duçrc phép ghi tàng, giàm Vôn dâu tu cùa chù
sô hiïu).
Cô phiêu quÿ là cô phiêu do Công ty phât hành và dugc Công ty mua lai, co phiêu này không bi hùy bô và së dugc
tâi phât hành trà lai trong khoàng thài gian theo quy dinh cùa phâp luât vè chiïng khoàn. Co phiéu quÿ dugc ghi
nhân theo giâ tri thuc tê mua lai và trinh bày trên Bàng Cân dôi kê toân là mçt khoàn ghi giàm Vôn dàu tu cùa chù
sà hiïu. Giâ vôn cùa cô phiêu quÿ khi tâi phât hành hoàc khi sù dung dé trà co tiïc, thuàng... dugc tinh theo phucmg
phâp binh quân gia quyên.
Lgi nhuân sau thué chua phân phéi phàn ânh két quà kinh doanh (lài, lo) sau thué thu nhâp doanh nghiêp và tinh
hinh phân chia lgi nhuân hoàc xù lÿ lô cùa Công ty. Viçc phân phôi lgi nhuân dugc thuc hiçn khi Công ty cô lgi
nhuân sau thué chua phân phôi không vuçrt quâ miïc lgi nhuân sau thuê chua phân phôi trên Bâo câo tài chinh hçrp
nhât sau khi dà loai trù ành huàng cùa câc khoàn lài do ghi nhân tiï giao djch mua giâ ré. Truàng hçrp trà cô tiïc, lgi
nhuân cho chù sà hiïu quâ miïc sô lgi nhuân sau thuê chua phân phôi dugc ghi nhân nhu truàng hçrp giàm vôn gôp.
Lgi nhuân sau thué chua phân phôi cô thé dugc chia cho câc nhà dâu tu dua trên tÿ lê gôp vôn sau khi dugc Bai hôi
dông co dông phê duyçt và sau khi dâ trich lâp câc quÿ theo Dièu lç Công ty và câc quy dinh cùa phâp luât Viêt
Nam.
Công ty trich lâp câc quÿ sau tiï lgi nhuân thuân sau thué thu nhâp doanh nghiêp cùa Công ty theo dè nghj cùa Hôi
dông quàn trj và dugc câc cô dông phê duyçt tai Bai hpi dông cô dông thuàng niên:
- Quÿ dâu tu phât triên: Quÿ này dugc trich lâp nhàm phuc vu viçc mà rçng hoat dçng hoàc dâu tu chièu sâu cùa
Công ty.
- Quÿ khen thuàng, phùc lgi và quÿ khen thuàng Ban diêu hành: Quÿ này dugc trich lâp dê khen thuàng, khuyén
khich vât chât, dem lai lgi ich chung và nâng cao phùc lgi cho công nhân viên và dugc trinh bày nhu mot khoàn
phài trà trên Bàng cân dôi kê toân riêng.
Co tiïc phài trà cho câc co dông dugc ghi nhân là khoàn phài trà trên Bàng Cân dôi ké toân cùa Công ty sau khi cô
thông bâo chia co tiïc cùa Hôi dông Quàn trj Công ty và thông bâo ngày chôt quyèn nhân cô tiïc cùa Trung tâm Luu
kÿ chiïng khoàn Viêt Nam.
2.20 . Doanh thu
Doanh thu hçrp dông xây dung
Hçrp dông xây dçrng quy dinh nhà thâu dugc thanh toân theo giâ trj khôi luçmg thgc hiçn, khi kêt quà thgc hiçn hçrp
dông xây dung dugc xâc dinh mot câch dâng tin cây và dugc khâch hàng xâc nhân, thi doanh thu, chi phi liên quan
dên hçrp dông dugc ghi nhân tucmg iïng vôi phân công viçc dà hoàn thành dugc khâch hàng xâc nhân trong nàm
phàn ânh trên hôa don dà lâp.
Doanh thu hoat dông tài chinh
Boanh thu phât sinh tiï tièn lài, tièn bân quyên, co tiïc, lgi nhuân dugc chia và câc khoàn doanh thu hoat dông tài
chinh khâc dugc ghi nhân khi thôa màn dông thài hai (2) diêu kiên sau:
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Cô khà nàng thu duçc lçi l'ch kinh tê ttr giao dich dô;

-

Doanh thu duge xâc dinh tucmg dôi chàc chàn.

Nàm tài chinh kêt thùc ngày 31/12/2018

Cô turc, lçri nhuân duçc chia dirçrc ghi nhân khi Công ty dirçrc quyèn nhân cô tire hoàc duçrc quyèn nhân lçri nhuân tir
viêc gôp vôn.
2.21 . Giâ von hàng bân
Giâ vôn hàng bân trong kÿ duçrc ghi nhân phù hçrp vôi doanh thu phât sinh trong nàm và dàm bào tuân thù nguyên
tàc thân trçng.
2.22 . Chi phi tài chinh
Câc khoàn chi phi duçrc ghi nhân vào chi phi tài chinh gôm:
-

Chi phi hoàc câc khoàn lô liên quan dén câc hoat dçng dâu tu tài chinh;

-

Chi phi di vay vôn;

-

Du phông giàm giâ chùng khoàn kinh doanh, dç phông tôn thât dâu tu vào don vi khâc, khoàn lô phât sinh khi
bân ngoai tç, lô ty giâ hôi doâi...

Câc khoàn trên duçrc ghi nhân theo tông sô phât sinh trong nàm, không bù trù vôi doanh thu hoat dçng tài chinh.
2.23 . Thué thu nhâp doanh nghiçp
a)

Tài sàn thué thu nhâp hoân lai
Tài sàn thué thu nhâp hoân lai duge xâc djnh dua trên tông chênh lêch tam thèri duge khâu trîr và giâ trj duge khâu
trù chuyén sang nàm sau cùa câc khoàn tam tinh thué TNDN trên sô tièn thu trucrc hoat dçng kinh doanh bât dçng
sàn.

b)

Chi phi thué TNDN hiçn hành và Chi phi thué TNDN hoân lai
Chi phi thué TNDN hiên hành duge xâc dinh trên co sô thu nhâp chiu thué trong nàm và thué suât thué TNDN
trong nàm tài chinh hiçn hành.
Chi phi thuê TNDN hoân lai duge xâc djnh trên co sô so chênh lêch tam thôi duge khâu trù, sô chênh lçch tam theri
chju thué và thué suât thué TNDN.
Không bù trù chi phi thué TNDN hiên hành vôi chi phi thué TNDN hoân lai.

c)

Thué suât thué TNDN nàm hiên hành
Công ty hiçn dang âp dung mùc thué suât thué TNDN là 20% cho nàm tài chinh két thüc ngày 31/12/2018.

2.24 . Câc bên liên quan
Câc bên duge coi là liên quan nêu bên dô cô khà nàng kiêm soât hoàc cô ành huông dâng ké dôi veri bên kia trong
viêc ra quyét djnh vè câc chinh sâch tài chinh và hoat dçng. Câc bên liên quan cùa Công ty bao gôm:
-

-

Câc doanh nghiçp truc tiêp hay giân tiêp qua mçt hoàc nhièu trung gian cô quyèn kiêm soât Công ty hoàc chju
su kiém soât cùa Công ty, hoàc cùng chung s\r kiém soât vôi Công ty, bao gôm cà công ty mç, công ty con và
công ty liên kêt;
Câc câ nhân truc tiêp hoàc giân tiêp nàm quyèn biéu quyét cùa Công ty mà cô ành hucmg dâng ké dôi vôi Công
ty, nhùng nhân su quân lÿ chù chôt cùa Công ty, nhùng thành viên mât thiét trong gia dinh cùa câc câ nhân này;
Câc doanh nghiêp do câc câ nhân nêu trên nàm truc tiép hoàc giân tiép phàn quan trong quyèn biéu quyét hoàc
cô ành huôrng dâng ké tôi câc doanh nghiçp này.
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Trong viçc xem xét tùng moi quan hç cùa câc bên liên quan dé phuc vu cho viêc lâp và trinh bày Bâo câo tài chinh,
Công ty chü ÿ tôi bàn chât cùa moi quan hê hem là hinh thuc phâp lÿ cùa câc quan hê dô.
2.25 . Thông tin bç phân
Công ty chi hoat dçng xây dung công trinh công nghiçp và hoat dçng trên lânh tho Viçt Nam. Do dô, Công ty
không trinh bày Bâo câo bô phân theo lïnh vvre kinh doanh và theo khu vyc dia lÿ.
3

. TIÈN VÀ CÂC KHOÂN TU'ONG DUONG TIÈN
31/12/2018
Tièn màt
Tièn gùi ngân hàng không kÿ han<*)

VND
5.117.002.164

01/01/2018
VND
10.092.125.129

107.313.257.787

84.422.681.633

112.430.259.951

94.514.806.762

(*) Trong dô, tièn gùi ngân hàng không kÿ han dông sè hüu cùa Du ân chung eu 686 Binh Quôi là 9.040.945.950
dông.
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Bâo câo tài chinh riêng

Sô 36 Ung Vân Khiêm, phucmg 25, quân Binh Thanh, TP Hô Chi Minh
4
a)

Nâm tài chinh kêt thuc ngày 31/12/2018

. CÀC KHOÂN DÀU T Ü TÀI CHINH
Chüng khoân kinh doanh
31/12/2018
Sô luçmg
Công ty Cô phân Dâu tu Thuong mai

50.000

Giâ gôc
VND
1.600.000.000

200.000

4.000.000.000

Giâ tri hçrp lÿ
VND
92.500.000

01/01/2018
Du phông
VND

Sô luçmg

Giâ gôc
VND

(1.507.500.000)

50.000

1.600.000.000

200.000

4.000.000.000

Giâ tri hçrp lÿ
VND
104.500.000

Du phông
VND
(1.495.500.000)

104.500.000

(1.495.500.000)

Thùy sàn (Mâ CK: ICF)(1)2
Công ty Cô phân Thùy sàn A Châu <2)

5.600.000.000

92.500.000

(1.507.500.000)

5.600.000.000

(1) Giâ tri hçrp lÿ cüa cô phiéu ICF diroc xâc djnh theo giâ dông cùa trên sàn HOSE tai ngày 29/12/2017 và 28/12/2018.
(2) Tai ngày 31/12/2018, Công ty dura xem xét trich lâp du phông giàm giâ dâu tu tài chinh do chua thu thâp duçc BCTC nàm 2018 cùa Công ty Cô phân Thùy sàn A Châu. Khoân dâu
tu này chua xâc dinh giâ tri hçrp lÿ cùa câc khoân dâu tu tài chinh này do Chuân mue Ké toân Viêt Nam, Chê dô Ké toân doanh nghiêp Viêt Nam chua cô huông dan eu thê vê viêc
xâc dinh giâ tri hçrp lÿ.

Bâo câo tài chinh riêng

Công ty Cô phân Xây làp Thtrong mai 2

Nâm tài chinh kêt thüc ngày 31/12/2018

Sô 36 Ung Vàn Khiêm, phuàng 25, quân Binh Thanh, TP Hô Chi Minh
4
b)

. CAC KHOÂN DÀU TU' TÀI CHINH
Dâu tir nâm gitr dên ngày dâo han
31/12/2018
Giâ gôc
VND

Du phông
VND

01/01/2018
Giâ gôc
VND

Du phông
VND

Dâu tu dài han

5.000.000.000

-

-

-

- Trâi phiêu (3)

5.000.000.000

-

-

-

5.000.000.000

-

-

-

(3) Trâi phiêu Ngân hàng TMCP Công thucmg Viêt Nam, kÿ han 10 nàm (tù ngày 29/06/2018 dên ngày 29/06/2028), sô lugng 500 trâi phiêu, mênh giâ 10.000.000 VND/trâi phiêu,
lai suât thà nôi, tiên lài trâi phiêu trâ sau djnh kÿ 1 nàm 1 lân tinh tù theri diêm phât hành trâi phiêu.
Dâu tir gôp vôn vào don vj khâc
Du phông
VND
-

01/01/2018
Giâ gôc
VND
1.210.000.000
510.000.000
700.000.000
450.000.000
450.000.000
5.300.000.000
1.800.000.000

Dâu tu vào Công ty con
- Công ty TNHH Tu vân Xây dung ACSC & Fujinami
- Công ty Cô phân Xây dung Luc Phât
Dâu tu vào Công ty liên kêt
- Công ty Cô phân Tu vân Dâu tu Xây dung Uy Viêt
Dâu tu vào dffn vi khâc
- Công ty Cô phân Sàn xuât Xuât nhâp khâu Lâm sàn và Hàng tiêu thù Công

107.500

31/12/2018
Giâ gôc
VND
1.210.000.000
510.000.000
700.000.000
450.000.000
450.000.000
5.300.000.000
1.800.000.000

nghiêp(4)
- Công ty Cô phân Dâu tu Xây dung Ngoai thucmg

350.000

3.500.000.000

-

3.500.000.000

-

6.960.000.000

-

6.960.000.000

-

Sôlugng

Du phông
VND
-

Công ty chira xâc djnh giâ tri hçrp lÿ cùa câc khoàn dâu tu tài chinh này do Chuân mue Kê toân Viêt Nam, Chê dô Kê toân doanh nghiêp Viêt Nam chua cô huông dan eu thê vê viêc
xâc dinh giâ tri hçrp lÿ.
(4) Tai ngày 31/12/2018, Công ty chua xem xét trich lâp du phông giâm giâ khoàn dâu tu tài chinh vào Công ty Cô phân Sàn xuât Xuât Nhâp Khâu Lâm sàn và Hàng tiêu thù Công
nghiêp do chua thu thâp duge Bâo câo tài chinh nâm 2018 cùa don vi này.

Công ty Cô phàn Xây làp Thuong mai 2

Bâo câo tài chlnh riêng

Sô 36 Ung Vàn Khiêm, phuông 25, quân Blnh Thành, TP Hô Chi Minh

Nàm tài chinh két thüc ngày 31/12/2018

Dau tir vào công ty con
Thông tin chi tiét vè câc công ty con cùa Công ty vào ngày 31/12/2018 nhir sau:
Nüi thành lâp và
hoat dçng

Tÿlê
lçri ich

Tÿlç
biêu quyêt

Công ty TNHH Tu vân Xây dung
ACSC & Fujinami

TP Ho Chi Minh

51,00%

51,00%

Công ty Cô phàn Xây dung Luc Phât

TP Hô Chi Minh

70,00%

70,00%

Tên công ty

Hoat dông kinh doanh
chinh
Tu vân, thiêt kê công
trinh xây dung dân
dung
Xây dung công trinh

Dau tu- vào công ty lien két
Thông tin chi tiét vè công ty liên két cüa Công ty vào ngày 31/12/2018 nhu sau:
Tên công ty
Công ty Cô phàn Tu vân Dàu tu Xây
dung Uy Viêt

Ncri thành lâp và
hoat dông

Tÿlç
lçri ich

Tÿlç
biéu quyét

TP Hô Chi Minh

30,00%

30,00%

Hoat dçrng kinh doanh
chinh
Tu vân xây dung, giâm
sât thi công

Câc giao dich trong yéu giüa Công ty và công ty con, công ty liên két trong nàm: Xem chi tiét Thuyét minh 37.
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Bâo câo tài chinh riêng

Công ty Cô phân Xây lâp Thirtmg mai 2

Nâm tài chinh kêt thüc ngày 31/12/2018

Sô 36 Ung Vân Khiêm, phuông 25, quân Binh Thanh, TP Hô Chi Minh
5

. PHÂITHU NGÂN HAN CÜA KHÂCH HÀNG
31/12/2018
Giâ tri
VND

a) Phâi thu cûa khâch hàng chi tiét theo khâch hàng cô sô du- Ion
- Công ty TNHH Tainan Enterprises (Viêt Nam)
- Công ty TNHH Nippon Rika Viêt Nam
-

Công ty TNHH San xuât thircmg mai Phüc Long
Công ty TNHH Victoria International Viêt Nam
Công ty TNHH Apparel Far Eastem Viêt Nam
Câc khoàn phâi thu khâch hàng khâc

b) Phâi thu khâch hàng là câc bên lien quan
(Xem thông tin chi tiêt tai Thuyêt minh 37)
6

Du phông
VND
.

-

11.764.451.519

-

98.159.819.369

-

85.127.026.519

-

196.812.795

-

-

-

.

23.496.238.000
10.943.625.000

-

28.575.854.307
26.097.400.000
9.046.702.062

-

. TRÂ TRlTÔfC CHO NGÜCfl BAN NGAN HAN
01/01/2018
Giâ trj
VND

Du phông
VND

Du phông
VND

Ngàn han
Công ty TNHH Kÿ thuât Viêt Thâi Thjnh
Công ty TNHH Xây dung và Xây lâp diên Thê Minh
Công ty Cô phân Dâu tu Thucmg mai SMC
Công ty Cô phân QH Plus
Câc khoàn trà truôc cho nguôi ban khâc

b)

Giâ trj
VND
16.109.335.000
57.253.240.000

.

31/12/2018
Giâ tri
VND
a)

01/01/2018
Du phông
VND

Trâ truôc cho ngiroi ban là câc bên liên quan
(Xem thông tin chi tiêt tai Thuyêt minh 37)

412.102.379

.

_

3.039.933.446
14.244.631.467

-

20.775.431.670
8.176.918.530

-

-

2.800.520.333

-

17.696.667.292

-

31.752.870.533

-

860.356.818

-

-

-

-
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Bâo câo tài chinh riêng
Nàm tài chinh két thùc ngày 31/12/2018

Công ty Cô phàn Xây làp Thtnmg mai 2
Sô 36 Ung Vàn Khiêm, phuông 25, quân Binh Thanh, TP Hô Chl Minh
7

. PHÂI THU KHÂC
31/12/2018
Giâ gôc
VND
a) Ngàn han
Tam ung
Kÿ cuoc, kÿ quÿ(,)
Phài thu vè ùrng
truôc cho
nhà thâu phu
Phài thu tam ùng
cho BDH Du ân
686 Blnh Quôi
Thuê VAT chua kê
khai khâu trîr
Phài thu khâc

b) Dài han
Kÿ cuçc, kÿ quÿ

01/01/2018
Giâ gôc
VND

Du phông
VND

Du phông
VND

1.657.646.820

3.035.819.383
37.106.045.029

-

-

-

-

-

9.409.773.068

-

-

910.000.000

4.237.201.704
803.465.844

(282.666.747)

214.827.494

46.092.531.960

(282.666.747)

11.282.247.382

518.181.781

-

4.922.105.506

-

518.181.781

-

4.922.105.506

-

-

(*) Chù yéu là càc khoàn kÿ quÿ dê thuc hiên hçrp dong mua ban vôi câc nhà cung câp vât lieu và dàm bào thuc
hiçn thi công xây dung cho chù dâu tu.
8

. NQXÂU
31/12/2018
Giâ gôc
VND

01/01/2018
Giâ trj cô thê
thu hôi
VND

Giâ gôc
VND

Giâ trj cô thê
thu hôi
VND

Tông giâ tri c^c khoàn phài thu,
cho vay quâ han thanh toân hoàc
chua quâ han nhung khô cô khâ
nàng thu hôi
-

VüQuôc Chinh
Câc khoàn khâc

216.494.000
66.172.747
282.666.747

-

-

-

-

HÀNG TON KHO

Nguyên lieu, vât
lieu
Chi phi sàn xuât
kinh doanh dô
dang(,)

31/12/2018
Giâ gôc
VND
63.582.198.892

Du phông
VND
-

32.147.931.846

01/01/2018
Giâ gôc
VND
13.653.107.974

Du phông
VND
-

5.530.266.722

95.730.130.738

-

24

19.183.374.696

-

Bâo câo tài chinh riêng

Công ty Co phàn Xây lâp Thinmg mai 2

Sô 36 Ung Vàn Khiêm, phucmg 25, quân Binh Thanh, TP Hô Chi Minh

Nâm tài chinh két thüc ngày 31/12/2018

(*) Chi tiét chi phi sàn xuât kinh doanh dà dang:
31/12/2018
VND
12.977.867.228
4.219.123.223
2.067.000.000
1.767.608.615
1.396.515.860
1.368.149.430

-

Công trinh
Công trinh
Công trinh
Công trinh
Công trinh
Công trinh
Công trinh

Glory Métal GD2
Uchiyama GD4
nhà mây thfri Trang Renaissance
Tainan Enterprises Viçt Nam
nhà mây Lovetex
Apparel Far Eastem
Ojitex

-

Công trinh Nhà mây Nippro Viçt Nam
Công trinh Saitex
Công trinh nhà mây thyc phàm Tài Kÿ
Công trinh Mà rçng nhà mây Nippon Rika Viçt Nam
Công trinh SHIMIZU
Câc công trinh thi công khâc

1.005.361.813
3.261.092.475
900.872.329
433.816.363

01/01/2018
VND
1.767.608.615
1.372.081.626
561.272.735
-

1.398.015.322
1.352.509.188

1.469.741.018
359.562.728

32.147.931.846

5.530.266.722

31/12/2018
VND

01/01/2018
VND

CHI PHI TRÂ TRÜÔC

Ngàn han
Công eu dyng cy xuât dùng
Chi phi moi giôi bân càn hç Chung eu 686 Binh Quéri(,)

182.794.063

-

22.727.272.727

-

22.910.066.790

-

25.728.281.543

12.270.083.514

-

2.633.134.974

25.728.281.543

14.903.218.488

Dài han
Chi phi công eu dyng cy chô phân bô
Chi phi trà truôc dài han khâc

(*) Chi phi moi giôi bân càn hç Chung eu 686 Binh Quoi phât sinh theo hçrp dông moi giôi kÿ két vôi Công ty Cô
phàn MLAND VIETNAM, theo dô phi moi giôi duçrc tinh dya trên toàn bç phàn chênh lçch giûa giâ bân cho
khâch hàng (giâ trên mçt mét vuông thông thùy, chua bao gôm thué VAT và phi bâo tri) và giâ chù dàu tu dua
ra tinh theo 27 triêu dông (giâ trên mot mét vuông thông thùy, chua bao gôm thué VAT, phi bâo tri và chi phi
bân hàng). Chi phi moi giôi này duge phân bô vào chi phi bân hàng tucmg ung khi ghi nhân doanh thu bân câc
càn hô.
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Bâo câo tài chinh riêng

Công ty Cô phân Xây Iàp Thutmg mai 2

Nâm tài chinh kêt thüc ngày 31/12/2018

Sô 36 Ung Vàn Khiêm, phircmg 25, quân Binh Thanh, TP Hô Chi Minh
11 . T À I SÂN CÔ DINH HÜU HÎNH

Thiêt bi, dung eu quàn

Nhà cùa, vât kiên truc

Mây môc, thiêt bi

Phuong tien vân tài,
truyên dân

VND

VND

VND

Sô du dâu nàm
- Mua trong nâm
- Phân loai, trinh bày lai

14.374.688.901

5.672.035.999
484.500.000

5.703.811.340
620.454.546

(50.000.000)

90.000.000

71.150.000
(40.000.000)

So dir cuôi nâm

14.374.688.901

6.106.535.999

6.414.265.886

1.157.164.241

28.052.655.027

2.578.480.069
273.961.152

1.366.719.262
559.557.937
(4.333.356)

2.586.421.234
381.509.556
11.000.022

1.016.180.907
21.952.778
(6.666.666)

7.547.801.472
1.236.981.423

iÿ
VND

Công
VND

Nguyen giâ
1.126.014.241

26.876.550.481
1.176.104.546

Giâ tri hao mon lüy kê
Sô du dâu nàm
- Khâu hao trong nàm
- Phân loai, trinh bày lai
So du-cuôi nâm

-

-

2.852.441.221

1.921.943.843

2.978.930.812

1.031.467.019

8.784.782.895

11.796.208.832
11.522.247.680

4.305.316.737
4.184.592.156

3.117.390.106
3.435.335.074

109.833.334
125.697.222

19.328.749.009
19.267.872.132

Giâ tri côn lai
Tai ngày dâu nàm
Tai ngày cuôi nâm

Trong âô:
- Giâ tri côn lai cuôi nâm cùa tài sàn cô dinh hùu hinh dâ dùng thê châp, câm cô dàm bào câc khoàn vay:
- Nguyen giâ tài sàn cô djnh cuôi nàm dà khâu hao hêt nhung van côn sù dung:

13.244.931.851 dông
4.848.392.596 dông

Bâo câo tài chinh riêng

Công ty Cô phàn Xây làp Thirong mai 2

Sô 36 Ung Vân Khiêm, phuông 25, quân Binh Thanh, TP Hô Chi Minh
12

Nàm tài chinh két thüc ngày 31/12/2018

. TÀI SÂN CÔ DINH VÔ HINH
Tài sàn cô dinh vô hinh là phàn mèm mây vi tlnh. Tai thôi diém 31/12/2018, nguyên giâ và giâ trj hao mon lùy kê
cùa tài sàn này lân lugt là 282.500.000 dông và 202.736.120, trong dô so khâu hao dà trlch trong nàm 2018 là
65.166.672 dông.

13

. BÂT DONG SÂN DÀU TÜ
Bât dông sàn dâu tu là giâ trj Quyên sir dung dât lâu dài cô diên tlch 11.449 m2 tai xà Phuôc Anh, huyçn Nhcm
Trach, tinh Dong Nai, nguyên giâ cuoi nàm là 1.252.710.887 dông. Câc bât dông sàn dàu tu này dang duçrc nàm giûvôi mue dich chô tàng giâ và không trich khâu hao.

14

. CHI PHI SÂN XUÂT KINH DOANH DÔ DANG DÀI HAN
31/12/2018

01/01/2018

Giâ gôc
VND
315.221.500.091

Giâ trj cô thê thu
hôi
VND
315.221.500.091

Giâ gôc
VND
152.421.493.697

Giâ tri cô thé thu
hôi
VND
152.421.493.697

315.221.500.091

315.221.500.091

152.421.493.697

152.421.493.697

686 Binh Q uôi(1)

(1)
-

Thông tin chi tiét vè dy ân Chung eu 686 Binh Qucri:
Tên Du ân: Chung eu 686 Binh Quôi;
Chù dâu tu: Công ty Co phàn Xây Làp Thucmg mai 2;
Dja diém xây dung : 686 Xô Viét Nghç Tïnh, phuông 25, quân Binh Thanh, TPHCM;
Thôi gian trién khai : 15/07/2017;
Thôi gian du kién hoàn thành : 30/04/2019;

-

Tlnh hinh du ân tai ngày 31/12/2018: Công trinh dà hoàn thành phân thô và dang trong giai doan hoàn thiçn.

Giâ tri ghi so cùa hàng tôn kho dùng dé thé châp, câm cô, dàm bâo câc khoân vay: 315.221.500.091 dong.
Du ân duçfc thuc hiçn theo hop dông hop tâc dàu tu xây dung kinh doanh sô HDHTDT/AFTS/2014 ngày
17/12/2014. Thông tin chi tiêt xem tai thuyét minh sô 35.

27

Công ty Cô phân Xây lâp Thiromg mai 2

Bâo câo tài chinh riêng

Sô 36 Ung Vàn Khiêm, phuômg 25, quân Binh Thanh, TP Ho Chi Minh
15

Nàm tài chinh kêt thüc ngày 31/12/2018

. PHÀI TRÂ NGl/ÔÜ BÂN NGÂN HAN
31/12/2018

Phài trâ ngircri ban chi tiét theo nhà cung cap cô so dir l<rn
- Công ty TNHH Staz Viêt Nam
- Công ty Cô phân Vât liçu xây dung Thé Giôi Nhà
- Công ty Cô phân Bê tông Ngoai thircmg
- Công ty TNHH Bê tông Hong Tin Binh Dircrng
-

Công ty TNHH Mot thành viên Bê tông TICCO
Công ty TNHH Thircmg mçii Djch v\i Thâi Hông Minh
Công ty TNHH Thircmg mai Djch vu An Kiêt
Công ty TNHH Lirôi thép hàn Song Hçrp L\rc
Công ty Co phân Dâu tu Xây dung Ngoai thuong
Phài trà câc dôi tuçmg khâc

Phài trà ngirài bân là câc bên lien quan
(Xem thông tin chi tiêt tai Thuyêt minh 37)

01/01/2018

Giâ tri

Sô cô khà nàng trà nçr

Giâ tri

Sô cô khà nàng trà nçr

VND

VND

VND

VND

16.236.670.013
9.493.316.955
7.990.427.854
5.289.547.501
4.790.176.000

16.236.670.013
9.493.316.955
7.990.427.854
5.289.547.501

4.623.415.984
5.669.903.135

4.623.415.984
5.669.903.135

-

-

-

4.785.710.373
4.430.170.717
4.422.384.388
4.143.755.744

4.790.176.000
4.785.710.373
4.430.170.717
4.422.384.388
4.143.755.744

4.011.777.091
329.859.538
725.053.724
4.485.284.588

74.338.069.233

74.338.069.233

9.369.690.092

4.485.284.588
9.369.690.092

135.920.228.778

135.920.228.778

29.214.984.152

29.214.984.152

839.729.700

839.729.700

40.801.172

40.801.172

-

4.011.777.091
329.859.538
725.053.724

Bâo câo tài chînh riêng

Công ty Cô phàn Xây lâp Thiromg mai 2

Nàm tài chinh két thüc ngày 31/12/2018

Sô 36 Ung Vàn Khiêm, phuông 25, quân Binh Thanh, TP Hô Chi Minh

16

. NGÜOtt MUA TRÂ TIÈN TRl/ÔC
31/12/2018
VND

01/01/2018
VND

Ngàn han
Công ty TNHH Shimizu Viêt Nam

1.412.609.275

Câc khoàn ngucri mua trà tiên truôc khâc

1.560.981.000

508.491.000

2.973.590.275

508.491.000

227.917.878.186

-

227.917.878.186

-

Dài han
Câc khâch hàng mua càn hô Chung eu 686 Binh Quôi(<)

(*) Khoàn thanh toân theo tiên dô cùa khâch hàng mua cân hô chung eu 686 Binh Quôi. Xem thêm thông tin chi tiêt tai Thuyêt minh sô 35.
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. THUÉ VÀ CÂC KHOÀN PHÀI NQP NHÀ Nl/CfC
Sô phài thu dâu nàm

Sô phài nçp dâu nàm

Sô phài nçp trong
nàm

Sô dâ thuc nçp trong
nàm

Sô phài thu cuôi nàm

Sô phài nôp cuôi
nàm

VND

VND

VND

VND

VND

VND

1.454.227.620

3.327.681.171

1.776.698.499

4.770.118.382

4.781.908.791
2.095.319.187

-

4.451.497.694

157.141.701

1.176.142.816
106.359.264

731.226.891
106.359.264

-

602.057.626

-

3.000.000

3.000.000

-

-

9.383.301.633

7.717.814.133

Thué Giâ tri gia tâng
Thué Thu nhâp doanh nghiêp

-

Thué Thu nhâp câ nhân

-

Thué Nhà dât, Tiên thuê dât

-

Câc loai thuê khâc

-

3.388.067.820

-

5.053.555.320

Quyét toân thué cùa Công ty së chiu su kiém tra cùa ca quan thué. Do viçc âp dung luât và câc quy djnh vè thué dôi vôi nhièu loai giao djeh khâc nhau cô thê duçc giài thich theo
nhièu câch khâc nhau, sô thuê duçc trinh bày trên Bâo câo tài chinh riêng cô thê bi thay dôi theo quyét dinh cùa ca quan thuê.

Bâo cào tài chinh riêng

Công ty Cô phàn Xây làp Thuong mai 2

Sô 36 Ung Vàn Khiêm, phucmg 25, quân Binh Thanh, TP Hô Chi Minh
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Nàm tài chinh kêt thüc ngày 31/12/2018

. CHI PHI PHÂI TRÀ NGÂN HAN

Chi phi lâi vay
Trich trucrc chi phi công trinh Công Hôa Garden
Trich trucrc chi phi công trinh nhà xirông M2 Global
Trich trudrc chi phi công trinh Tainan Enterprise
Trich truôc chi phi công trinh nhà mây Pontex
Trich trucrc chi phi công trinh nhà mây Bien tù Asti
Trich truôc chi
Trich truôc chi
Trich trirôc chi
Trich trirôc chi
Trich trucrc chi
Trich trucrc chi
Trich tnrôc chi
Trich trirôc chi
Trich trucrc chi
Trich trucrc chi
Trich truôc chi

phi công trinh SMC
phi công trinh nhà mây Nippon Rika
phi công trinh nhà mây Nippro Viêt Nam
phi công trinh nhà mây Sakura Color Products
phi công trinh nhà mây Far Eastern
phi công trinh nhà mây Phûc Long
phi công trinh Th<? Phât
phi công trinh Victory
phi công trinh Saitex
phi công trinh KG Vina
phi công trinh Yu heng

31/12/2018
VND
141.238.472
156.150.000
180.999.446

01/01/2018
VND
107.912.397
156.150.000
63.982.000
1.201.707.614
166.283.117
158.533.413
13.935.000
4.285.911.152
112.971.342.890

31.013.253.671
995.492.004

558.719.690
-

343.792.620

-

130.345.610.505

119.684.477.273

31/12/2018
VND

01/01/2018
VND

169.725.424
1.000.000.000

180.216.830
1.000.000.000

89.258.540
332.885.198

31.652.213.671
83.558.540
204.708.364

1.591.869.162

33.120.697.405

25.542.822.013
11.670.394.915
41.155.358.000
19.146.109.364

PHÀI TRÀ KHÂC

a) Ngàn han
-

Phài trà KPCD, BHXH, BHYT, BHTN
Nhân kÿ quÿ, ky cuçrc ngàn han

-

Phài trà nhà thàu phu
Cô turc, lçri nhuân phài trà
Câc khoàn phài trà, phài nôp khâc

b) Dài han
-

Tièn dàt cçc cûa khâch hàng du ân Chung eu 686 Binh Quai(*}

53.564.580.108

56.519.603.465

-

Phài trà tiên gôp vôn Du ân Chung eu 686 Binh Qucri
+ Công ty Cô phân Dâu tu và Xây dung Ngoai thuong

53.706.718.000
16.517.906.000

53.983.218.000
16.794.406.000

+ Công ty Cô phân Dâu tu Xây dung Thuong mai Tradeco

18.594.406.000

18.594.406.000

+ Công ty TNHHDâu tu SATO

18.594.406.000

18.594.406.000

107.271.298.108

110.502.821.465

(*) Xem thông tin tai thuyét minh sô 35.
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Bâo câo tài chinh riêng

Công ty Cô phân Xây làp Thirong mai 2

Nàm tài chinh kêt thuc ngày 31/12/2018

Sô 36 Ung Vàn Khiêm, phirdng 25, quân Binh Thanh, TP Hô Chi Minh
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. VAY
01/01/2018
Sô cô khà nàng trà
Giâ tri
ng

a)

Vay ngàn han
- Vay ngàn han
Ngân hàng TMCP Dâu tu và Phât
triên Viêt Nam - Chi nhânh TP. Hô
Chi Minh (l)
Ngân hàng TMCP Công thuong Viêt
Nam - Chi nhânh KCN Binh Ducmg<2>

VND

VND

VND

VND

VND

VND

92.466.340.746
14.614.163.842

92.466.340.746
14.614.163.842

421.297.586.429
76.502.087.725

421.275.707.221
74.164.795.004

92.488.219.954
16.951.456.563

92.488.219.954
16.951.456.563

77.852.176.904

77.852.176.904

344.795.498.704

347.110.912.217

75.536.763.391

75.536.763.391

7.948.062.168
7.948.062.168

-

7.948.062.168
7.948.062.168

7.948.062.168
7.948.062.168

429.245.648.597

421.275.707.221

100.436.282.122

100.436.282.122

17.331.967.832
17.331.967.832

4.611.937.832

12.720.030.000

4.611.937.832

12.720.030.000

12.720.030.000
12.720.030.000

17.331.967.832

4.611.937.832

12.720.030.000

12.720.030.000

(7.948.062.168)

(7.948.062.168)

4.771.967.832

4.771.967.832

- Vay và ng dài han dên han trà
Ngân hàng TMCP Công thucmg Viêt
Nam - Chi nhânh KCN Binh Duang<3)
92.466.340.746
b)

Vay dài han
- Vay dài han
Ngân hàng TMCP Công thuang Viêt

Trong nâm_____________ ______________ 31/12/2018______________
Sô cô khà nàng trà
ràng
Giam
Giâ tri
6
•
nor

92.466.340.746

Nam - Chi nhânh KCN Binh Duong<3>

Khoàn dên han trà trong vông 12 thâng
Khoàn dên han trà sau 12 thâng

(7.948.062.168)

-

Công ty Co phàn Xây làp Thuong mai 2

Bâo câo tài chinh riêng

Sô 36 Ung Vân Khiêm, phuàng 25, quân Binh Thanh, TP Hô Chi Minh

Nàm tài chinh két thüc ngày 31/12/2018

Thông tin chi tiét lien quan dén câc khoân vay ngàn han:
(1) Hçrp dông tin dung sô 04/2018/93171/HDTD ngày 28/02/2018, vôi câc dièu khoàn chi tiét sau:
- Han mue tin dung: 100.000.000.000 dông;
M ue dich vay: bô sung vôn luu dông, bào lânh, m à L/C;

-

Thài han cho vay: 12 thâng ké tir ngày kÿ Hçrp dông nhung không quâ ngày 15/02/2019;
Lài suât cho vay: duçrc xâc dinh trong tirng Hçrp dông tin dung eu thê;
Sô du ng gôc tai thài diêm cuôi nàm là 16.951.456.563 dông;
Câc hinh thurc bào dàm tièn vay:
+ Hçrp dông thê châp quyên dôi ng sô 09/2018/93171/HDBD ngày 23/5/2018 vè viçc thé châp quyèn dôi ng
hinh thành trong tuong lai phât sinh tir Hçrp dông thâu phu sô ACSC.42-18/UC4E ngày 12/04/2018 vè công
viçc "Mà rçng Nhà mây Uchiyama Viêt Nam thû 4" tai Khu công nghiçp Dai Dàng, thành phô Thù Dâu
Mçt, tinh Binh Duong;
+ Hgp dông thé châp quyên dôi ng so 16/2018/93171/HDBD ngày 14/08/2018 vè viçc thé châp quyèn dôi ng
hinh thành trong tuerng lai phât sinh ttr Hçrp dông sô 89/2018/HDTKXD/PL-ACSC ngày 01/06/2018 vè
công viçc "Thiêt ké, xin phép, thi công, cung câp và làp dàt thiét bj" thuôc công trlnh "Nhà mây Phuc Long Giai doan 3" tai D-8D-CN, duàng XE1, Khu công nghiçp Mÿ Phuàc II, phuàng Mÿ Phuàc, thi xà Bén Cât,
tinh Binh Duong;
+ Hgp dông thê châp quyên dôi ng sô 12/2018/93171/HDBD ngày 04/06/2018 vê viçc thê châp quyèn dôi ng
hinh thành trong tuong lai phât sinh tù Thôa thuân hçrp dông sô 02/HDAB/2018/PDA ngày 12//04/2018 vè
công viêc "Nhà mây công nghiêp kim loai Quân Phong Giai doan 2" tai Khu công nghiêp Mÿ Xuân A2, xâ
Mÿ Xuân, huyên Tân Thành, tinh Bà Rja - Vüng Tàu;
+ Hçrp dông càm cé sô 24/2011/93171/HD ngày 12/10/2014 vè viçc câm cô xe Toyota Innova G bién sô 56S6287;
+ Hçrp dông câm cô sô 05/03/HD ngày 05/01/2004 vè viçc câm co xe Minibus Mercedes MB140-53M-5687;
+ Hçrp dông câm cô sô 06/04/93171/HD ngày 01/07/2004 vê viêc càm cô xe Land Cruiser biên sô 52X-3349;
+ Hçrp dong thê châp tài sàn sô 02/2016/9311/HDBD ngày 20/01/2016 vè viçc thé châp xe Toyota Hiace bién
sô 51 B-18372;
+ Hçrp dông thê châp tài sàn sô 11/2016/93171/HDBD thâng 12/2016 vê viêc thê châp xe Toyota Camry 2.5Q
bién sé 51F-781.62;
+ Hçrp dông thê châp tài sàn gàn lièn vài dât sô 77/2016/93171/HDBD ngày 31/10/2016 vè viêc thé châp
quyèn sà hüu công trinh trên dât tai dia chi sô 36 Ung Vàn Khiêm, phuàng 25, quân Binh Thanh, TP Hô
Chi Minh;

(2) Hçrp dông tin dung sô 18.210/2018-HDCVHM/NHCT901-CTY XLTM2 ngày 19/12/2018, vài câc dièu khoàn
chi tiêt sau:
- Han mue tin dung:. 100.000.000.000 dông;
-

Mue dich vay: bô sung vôn luu dông phuc vu hoat dông sàn xuât kinh doanh;
Thài han cho vay: tôi da không quâ 6 thâng ké tir ngày nhân ng;
Lài suât cho vay: 7%/nàm;

-

Sô du ng gôc tai thài diém cuôi nàm là 75.536.763.391 dông;

-

Câc hinh thûc bào dàm tiên vay: Gôm câc hçrp dông thê châp, câm cô tài sàn sô 18.228/2018/HDBD/NHCT901
ngày 31/08/2018, sô 15.110 ngày 31/08/2016, sô 15.111 ngày 31/08/2016 và Hçrp dông câm cô trâi phiêu
18.220/2018//HDBD/NHCT901 ngày 24/08/2018.

Thông tin chi tiét liên quan dén câc khoân vay dài han:
(3) Sô du cuôi nàm bao gôm câc hçrp dông sau:
(3.1) Hçrp dông cho vay du ân dâu tu sô 17.183/2017HDCVDADT/NHCT901-CTY XLTM2-GIANGIAO ngày
15/09/2017, vài câc diêu khoàn chi tiét sau:
- Han mire tin dung: 19.000.000.000 dông;
-

Mue dich vay: Bo sung vôn thanh toân câc chi phi hçrp lÿ, hçrp phâp dé thuc hiên du ân dâu tu giàn giâo dung
kiéu khàp nôi dê phuc vu thi công công trinh;
Thài han cho vay: 36 thâng;
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Bâo câo tài chi'nh riêng

Sô 36 Ung Vàn Khiêm, phircmg 25, quân Binh Thanh, TP Hô Chî Minh
-

Nàm tài chi'nh kêt thüc ngày 31/12/2018

Lài suât cho vay: Théo tùng giây nhân nçr;
Sô du nçr gôc tai thùi diém cuôi nàm là 11.360.030.000 dông, trong dô sô du nçr gôc phài trà trong nàm tôi là
7.202.612.168 dông;
Câc hinh thùc bào dàm tiên vay:
+ Hçrp dông thé châp mây môc thiét bj sô: 17.319/HDTC vè viçc thé châp tài sân là mây môc thiét bi xây dung
hç giàn giâo Ring lock Vietform dày 2mm, ông ma këm, moi hàn son hinh thành trong tucmg lai;
+ Hçrp dông thê châp mây môc thiét bj sô: 17.309/HDTC vè viçc thé châp tài sàn là mây môc thiét bj xây dung
hç giàn giâo kiéu khcrp nôi hinh thành trong tucmg lai.

(3.2) Hçrp dông cho vay dçr ân dâu tu sô 18.002/2018-HDCVDADT/NHCT901-CTY XLTM2-CAUTHAP ngày
08/01/2018, vcri câc diêu khoàn chi tiêt sau:
- Han mue tin dung: 2.000.000.000 dông;
-

Mue dich vay: Bô sung vôn thanh toân câc chi phi hçrp lÿ, hçrp phâp dê thuc hiên du ân dâu tu câu thâp phuc vu
thi công công trinh;
Thôi han cho vay: 36 thâng;
Lài suât cho vay: Théo tùng giây nhân nçr;
Sô du nçr gôc tai theri diém cuôi nàm là 1.360.000.000 dong, trong dô sô du nçr gôc phài trà trong nàm tôâ là
745.450.000 dông;
Câc hinh thùc bào dàm tiên vay: Hçrp dông thé châp mây môc thiét bj sô 18.010/HDTC vè viçc thé châp tài sàn
là mây môc thiét bi xây dung câu thâp.
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Bâo câo tài chinh riêng

Công ty Cô phân Xây lâp Thir<mg mai 2
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Sô 36 Ung Van Khiêm, phirông 25, quân Binh Thanh, TP Hô Chi Minh
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. VÔN CHÛ SÔ HlTU
Bàng dôi chiêu biên dông cûa vôn chû sù hûu
Vôn dâu tu cùa
chù sà hûu

Thàng du vôn
cô phân

Vôn khâc cùa
chù so hûu

Cô phiêu quÿ

Quÿ dâu tu
phât triên

Quÿ khâc thuôc
vôn chù sô hûu

Lai nhuân chua
phân phôi

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

40.000.000.000
-

2.000.000.000
-

11.645.553.383
-

(3.614.435.000)
-

484.401.656
1.668.824.880

55.776.264.800
6.895.274.174

-

667.529.952

-

-

-

-

-

5.260.744.761
6.895.274.174
(1.668.824.880)
(667.529.952)
(1.001.294.929)

(1.001.294.929)

-

-

-

(1.416.830.000)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.923.095.000)
(1.860.585.000)
(100.828.242)
(316.439.800)

(1.416.830.000)
(1.923.095.000)
(1.860.585.000)
(100.828.242)
(316.439.800)

Sô du cuôi nàm trirdc

40.000.000.000

2.000.000.000

11.645.553.383

(5.031.265.000)

2.153.226.536

667.529.952

4.617.421.132

56.052.466.003

Sô dir dâu nâm nay
Lài trong nàm nay

40.000.000.000
-

2.000.000.000
-

11.645.553.383
-

(5.031.265.000)
-

667.529.952

4.617.421.132

56.052.466.003

-

-

-

-

-

-

9.825.186.881
(525.407.670)

9.825.186.881

Trich quÿ dâu tu phât triên*11

2.153.226.536
525.407.670

Trich quÿ khâc thuôc VCSH(I)

-

-

-

-

-

394.055.752

(394.055.752)

(394.055.752)

Sô dir dâu nâm tririrc
Lài trong nàm truâc
Trich quÿ dâu tu phât triên
Trich quÿ khâc thuôc VCSH
Trich quÿ khen thuông, phüc
lai
Mua cô phiêu quÿ
Chia cô turc 2016
Tarn ung cô tue 2017
Giàm khâc
Truy thu thuê TNDN, GTGT

-

Công

-

-

-

-

-

-

-

(394.055.752)

Chia cô tue 2017(l)

-

-

-

-

-

-

(3.721.170.000)

(3.721.170.000)

Tàng/giâm khâc<2)

-

-

-

-

-

(417.268.042)

417.268.042

-

Truy thu thué TNDN, GTGT<3)

-

-

-

-

-

(564.763.709)

-

(564.763.709)

40.000.000.000

2.000.000.000

11.645.553.383

(5.031.265.000)

2.678.634.206

79.553.953

9.825.186.881

61.197.663.423

Trich quÿ khen thuôrng, phuc
lçri(1)

Sô du* cuôi nàm nay
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Bâo câo tài chinh riêng

Sô 36 Ung Vàn Khiêm, phuông 25, quân Binh Thanh, TP Hô Chi Minh

Nàm tài chinh két thüc ngày 31/12/2018

(1) Théo Nghj quyêt Dai hôi dông cô dông thuông niên nàm 2018 sô 01/NQ-DHDCD ngày 19/05/2018, Công ty
công bô phân phôi lçri nhuân nàm 2017 nhu sau:
______ Sô tiên
VND
Trich Quÿ dàu tu phât trién
525.407.670
Trlch Quÿ khâc thuçc vôn chü sô hùu
394.055.752
Trich Quÿ khen thuông, phûc lçri
394.055.752
Chi trà co turc (bàng 15% vôn dièu lç )(,)

3.721.170.000

(*) Dâ tam ung cô tire trong nàm 2017 là 1.860.585.000 dông (tuong ùng 5% von diêu lê).
(2) Théo Nghj quyêt Dai hç>i dông cô dông thuông niên nàm 2018 sô 01/NQ-DHDCD ngày 19/05/2018, Dai hçi
dông co dông dà thông nhât sù dung quÿ khâc thuçc vôn chù sô hùu dé chi trà câc khoân truy thu thué câc nàm
2015 và nàm 2016 theo biên bàn thanh tra, quyêt toân thué.
(3) Truy thu thué giâ tri gia tàng và thué thu nhâp doanh nghiçp theo Quyêt dinh 6555/QD-CT ngày 17/10/2018 cùa
Cuc thuê TP Hô Chi Minh. Công ty dang sù dyng quÿ khâc thuQC vôn chù sô hùu dé bù dàp khoàn chi phi truy
thu này và së trinh Dai hôi cô dông dé thông qua trong kÿ hop sàp tôi.
b)

Chi tiét von dàu tu cüa chü sô* hùu

Ông Dàng Lê Düng
Ông Dinh Viét Duy
Ông Lê Dùc Nguyên
Công ty Cô phân Dàu tu Xây dung
Ngoai thucmg
Công ty Cô phân Bê tông Ngoai thucmg
Ông Luu Dinh Quÿ
Ông Lê Dùc Long
Vôn gôp cùa dôi tuçmg khâc
Cô phiéu quÿ

c)

31/12/2018
VND
6.110.000.000
6.187.440.000
2.100.140.000
2.211.600.000

____ I l l i
(%)
15,28
15,47

2.000.000.000

5,05
34,26
6,97

2.874.940.000
2.020.000.000
13.707.580.000
2.788.300.000

5,00
7,19
5,05
34,26
6,97

2.000.000.000
2.874.940.000
2.020.000.000
13.707.580.000
2.788.300.000

100,00

40.000.000.000

100,00

40.000.000.000

N àm 2018
VND
40.000.000.000
40.000.000.000
40.000.000.000

Nàm 2017
VND
40.000.000.000
40.000.000.000
40.000.000.000

83.558.540
3.721.170.000
3.721.170.000

-

77.858.540
3.783.680.000
1.923.095.000
1.860.585.000
3.777.980.000
1.917.395.000
1.860.585.000

89.258.540

83.558.540

......Ty i?
(%)
15,28
15,47
5,25
5,53
5,00
7,19

5,25
5,53

.

01/01/2018
VND
6.110.000.000
6.187.440.000
2.100.140.000
2.211.600.000

Câc giao dich vè von vôi câc chü sô hôu và phân phoi co tûc, chia lçi nhuân

Vôn dâu tu cùa chù sô hùu
- Vôn gôp ââu nam
- Vôn gôp cuôi nam
Cô tùc, lçri nhuân:
- Cô tùc, lçi nhuân phài trà ââu nàm
-

-

-

Cô tûc, lçi nhuân phài trà trong nàm
+ Co tùc, lçri nhuân chia trên loi nhuân nàm truôc
+ Co tùc, loi nhuân tam chia trên lçri nhuân nàm nay
Cô tùc, lçi nhuân dâ chi trà bàng tiên
+ Cô tùc, lçri nhuân chia trên lçri nhuân nàm truôc
+ Cô tùc, lçri nhuân tam chia trên lçri nhuân nàm nay
Cô tûc, lçi nhuân phài trâ cuôi nâm
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-

3.715.470.000
3.715.470.000

Bâo câo tài chinh riêng

Công ty Cô phàn Xây làp Thiromg mai 2

Sô 36 Ung Vàn Khiêm, phuông 25, quân Binh Thanh, TP Hô Chi Minh
d)

Nàm tài chinh két thüc ngày 31/12/2018

Cô phiéu

Sô luçmg cô phiêu dàng kÿ phât hành
Sô luçmg cô phiéu dà bân ra công chüng
- Cô phiêu phô thông
Sô luçmg cô phiéu duçrc mua lai
- Cô phiêu phô thông
Sô luçmg co phiêu dang luu hành
- Cô phiéu phô thông

31/12/2018

01/01/2018

4.000.000
4.000.000
4.000.000

4.000.000
4.000.000
4.000.000

278.830
278.830

278.830
278.830

3.721.170
3.721.170

3.721.170
3.721.170

31/12/2018
VND
2.678.634.206
79.553.953

01/01/2018
VND
2.153.226.536
667.529.952

2.758.188.159

2.820.756.488

Mênh giâ cô phiêu dang luu hành: 10.000 dông/CP
Câc quÿ công ty

Quÿ dâu tu phât trién
Quÿ khâc thuôc vôn chù sô hùu

22

. CÂC KHOÂN M yC NGOÀI BÂNG CÂN DÔI KÉ TOÂN VÀ CAM KÉT THUÊ HOAT D0NG

a)

Tài sân cho thuê ngoài
Công ty hiên dang cho thuê tài sàn theo hçrp dông thuê hoat dçng, eu thé nhu sau:
- Hçp dông thuê vàn phông sô 02/2018/HDTM/ACSC-LUCPHAT ngày 01/01/2018, Công ty cho Công ty Co
phàn Xây dçmg Luc Phât thuê vàn phông làm viêc tai lâu 2 cùa Tôa nhà ACSC tai dia chi 36 Ung Vàn Khiêm,
phucrng 25, quân Binh Thanh, TP Hô Chi Minh, diçn tich 29,9 m2, dem giâ 6.000.000 dông/thâng (bao gôm
10% VAT), thôi han cho thuê tCr 01/01/2018 dén 31/12/2018.
- Hçrp dông thuê vàn phông sô 02/2018/HDTM/ACSC-AFCC ngày 21/06/2017, Công ty cho Công ty TNHH Tu
vân Xây dung ACSC & Fujinami thuê vàn phông làm viçc tai lâu 4 cùa Tôa nhà ACSC tai dia chi 36 Ung Vàn

-

b)

Khiêm, phuông 25, quân Bînh Thanh, TP Hô Chi Minh, diçn tich 67,185 m2, don giâ 13.500.000 dông/thâng
(bao gôm 10% VAT), theri han cho thuê tir 21/06/2017 dén 31/12/2019.
Hçrp dông thuê vân phông so 02/2018/HDTM/ACSC-FUJNAM1 ngày 01/07/2018, Công ty cho Công ty TNHH
Tu vân Xây dung Fujinami thuê vàn phông làm viçc tai lâu 8 cùa Tôa nhà ACSC tai dja chi 36 Ung Vân Khiêm,
phuông 25, quân Binh Thanh, TP Hô Chi Minh, diên tich 103,45 m2, dem giâ 20.808.967 dông/thâng (bao gôm
10% VAT), thôi han cho thuê tù 01/07/2018 dén 30/06/2019.

Tài sân thuê ngoài
Công ty kÿ hçrp dông thuê dât tai thùa sô 8, tô bàn dô sô 41 tai sô 36 duông Ung Vàn Khiêm, Phuông 25, Quân
Binh Thanh, TP Hô Chi Minh dé sù dung vôi mue dich làm vàn phông Công ty tù nàm 2004 dén nàm 2054. Diçn
tich khu dât thuê là 176,7 m2. Tièn thuê dât trà hàng nàm (dom giâ thuê dât tù ngày 01/01/2018 dén ngày
31/12/2018 là 601.920 dông/m2/nàm (chua bao gom VAT)).

c)

Ngoài tç câc loai

USD

36

_______ 31/12/2018

_______ 01/01/2018

374,76

374,76

Bâo câo tài chinh riêng

Công ty Co phàn Xây làp Thirong mai 2

So 36 Ung Vân Khiêm, phuông 25, quân Binh Thanh, TP Hô Chi Minh

Nàm tài chinh kêt thuc ngày 31/12/2018

d)

Nçr khô dôi dà xù lÿ
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895.109.083

895.109.083

N àm 2018
VND
514.479.930.339

N àm 2017
VND
300.934.204.555

514.479.930.339

300.934.204.555

Nàm 2018
VND
474.499.124.221

N àm 2017
VND
271.787.100.586

474.499.124.221

271.787.100.586

N àm 2018
VND

N àm 2017
VND

274.940.377

204.745.946

2.673.823.810
-

4.424.000.000
658.354.858

2.948.764.187

5.287.100.804

N àm 2018
VND
6.048.192.049
12.000.000

N àm 2017
VND
7.316.190.441
322.000.000
32.500.000

6.060.192.049

7.670.690.441

N àm 2018
VND
251.004.976
18.807.651.307
758.520.917
3.000.000
282.666.747
4.335.613.462
1.559.509.812

Nàm 2017
VND
513.691.588
13.989.608.442
712.801.032
3.000.000

25.997.967.221

20.101.930.278

. GIÂ VÔN HÀNG BAN

Giâ vôn cùa hoat dçrng xây làp

25

01/01/2018
VND
895.109.083

. TÔNG DOANH THU BAN HÀNG VÀ CUNG CÂP DICH VV

Doanh thu hop dông xây làp

24

31/12/2018
VND
895.109.083

. DOANH THU HOAT D0NG TÀI CHINH

Lài tiên guri
Lâi châm thanh toân tièn gôp vôn Du ân Chung eu 686 Binh Quai**’
Lài chênh lçch tÿ giâ phât sinh trong nàm

(*) Xem thông tin tai Thuyét minh sô 35.
26

. CHI PHI TÀI CHINH

Lâi tiên vay
Lài mua hàng châm thanh toân
Du phông giàm giâ chung khoân kinh doanh và tôn thât dâu tu

27

-

. CHI PHI QUÀN LŸ DOANH NGHIÊP

Chi phi nguyên lieu, vât lieu
Chi phi nhân công
Chi phi khâu hao tài sàn cô dinh
Thuê, phi, lç phi
Chi phi d\r phông
Chi phi dich vyi mua ngoài
Chi phi khâc bàng tiên

37

-

3.477.817.109
1.405.012.107

Bâo câo tài chinh riêng

Công ty Cô phàn Xây làp Thircmg mai 2

Sô 36 Ung Vân Khiêm, phirèmg 25, quân Binh Thanh, TP Ho Chi Minh
28

. THU NHÂP KHÂC

Thu nhâp tù nhuçmg bân, thanh lÿ tài sàn cô djnh

Thu nhâp tîr thanh lÿ phê lieu, CCDC
Thu nhâp phat vi pham hçrp dông
Thu nhâp cho thuê vân phông
Thu nhâp khâc

29

1.612.043.221

2.024.766.487

N àm 2018
VND
164.576.524

N àm 2017
VND

Thuê thu nhâp doanh nghiêp phài nçp dâu nàm
Thué thu nhâp doanh nghiêp dà nôp trong nàm
Thué TNDN phâi nçp cuoi nàm tir hoat d<?ng kinh doanh

164.576.524

42.257.824

N àm 2018
VND
12.318.877.732
149.576.524
149.576.524
12.468.454.256
2.493.690.851
2.276.427.531

Nàm 2017
VND
8.644.092.717
100.000.000
100.000.000
8.744.092.717
1.748.8/8.543

4.770.118.382

1.748.818.543

1.776.698.499
(2.095.319.187)

1.886.623.400
(1.858.743.444)

4.451.497.694

1.776.698.499

31/12/2018
VND
2.276.427.531

01/01/2018
VND

. THUÉ THU NHÂP DOANH NGHIÊP HOÂN LAI
Tài sàn thué thu nhâp hoân lai

-

Tài sàn thuê thu nhâp hoân lai liên quan dên khoàn chênh lçch
tam thèri duçrc khâu trù

2.276.427.531
b)

240.809.210
1.176.000

. CHI PHI THUÉ THU NHÂP DOANH NGHIÊP HIÊN HÀNH

Chi phi thué thu nhâp doanh nghiêp hiên hành

a)

N àm 2017
VND
1.645.958.550
136.822.727

42.257.824

Tong lçri nhuân kê toân truôc thué
- Câc khoàn âiêu chinh tàng
+ Chi phi không hap le
Thu nhâp tlnh thué TNDN
Chi phi thuê TNDN hiên hành cùa HDKD chinh (25%)
Chi phi thuê TNDN tam tinh 1% cùa HDKD BDS

31

N àm 2018
VND
94.109.000
220.382.727
871.891.798
420.659.696
5.000.000

. CHI PHI KHÂC

Câc khoàn bi phat
Chi phi khâc

30

Nàm tài chinh kêt thûc ngày 31/12/2018

-

Chi phi thué TNDN hoân lai

-

Thu nhâp thuê thu nhâp doanh nghiêp hoân lai phât sinh tir câc
khoàn chênh lçch tam thcfi dugc khâu trir

38

N àm 2018
VND
(2.276.427.531)

Nàm2017
VND

(2.276.427.531)

-

Bâo câo tài chinh riêng

Công ty Cô phàn Xây làp Thu-ong mai 2

Nàm tài chinh kêt thüc ngày 31/12/2018

Sô 36 Ung Vàn Khiêm, phuông 25, quân Binh Thanh, TP Hô Chi Minh
32

. CHI PHI SÂN XUÂT KINH DOANH THEO YÈU TÔ

Chi phi nguyên lieu, vât liçu
Chi phi nhân công
Chi phi khâu hao tài sàn cô djnh
Chi phi dich vy mua ngoài
Chi phi khâc bàng tièn

N àm 2018
VND
318.760.494.409
91.357.238.332
1.302.148.095
274.071.236.285
4.254.160.313

N àm 2017
VND
124.000.161.943
53.811.431.893
937.441.658
169.172.534.477
3.628.599.451

689.745.277.434

351.550.169.422

C Ô N G c y T À I C H IN H

Câc loai công eu tài chinh cùa Công ty bao gôm:
Giâ trj sô ké toân
31/12/2018
Giâ gôc
VND
Tài sân tài chinh
Tièn và câc khoân
tuong duomg tièn
Phài thu khâch
hàng, phài thu khâc
Câc khoàn cho vay
Dau tu ngàn han

Du phông
VND

112.430.259.951

-

01/01/2018
Giâ gôc
VND

Du phông
VND

94.514.806.762

-

101.331.379.407

-

144.770.533.110

(282.666.747)

5.000.000.000
1.600.000.000

-

-

-

(1.507.500.000)

1.600.000.000

(1.495.500.000)

263.800.793.061

(1.790.166.747)

197.446.186.169

(1.495.500.000)

Giâ tri sô ké toân
31/12/2018
VND
Ny phài trà tài chinh
Vay và ng
Phài trà ngucri bân, phài trà khâc
Chi phi phài trà

01/01/2018
VND

105.208.249.954
244.783.396.048
130.345.610.505

92.466.340.746
172.838.503.022
119.684.477.273

480.337.256.507

384.989.321.041

Tài sàn tài chinh và ng phài trà tài chinh chira dirçrc dânh giâ lai theo giâ tri hçrp lÿ tai ngày két thüc kÿ ké toân do
Thông tu 210/2009/Tr-BTC và câc quy djnh hiçn hành yêu câu trinh bày Bâo câo tài chinh và thuyêt minh thông
tin dôi vôi công eu tài chinh nhung không dua ra câc huông dan tucmg duerng cho viêc dânh giâ và ghi nhân giâ tri
hçrp lÿ cùa câc tài sàn tài chinh và no phài trà tài chinh, ngoai trù câc khoàn trich lâp du phông no phài thu khô dôi
và du phông giàm giâ câc khoàn dâu tu chûng khoân dà duge nêu chi tiét tai câc Thuyét minh liên quan.
Quân lÿ rûi ro tài chinh
Rûi ro tài chinh cùa Công ty bao gôm rùi ro thi truông, rùi ro tin dung và rùi ro thanh khoàn. Công ty dà xây dung
hç thông kiém soât nhàm dàm bào su cân bàng à mûc hçrp lÿ giüa chi phi rùi ro phât sinh và chi phi quàn lÿ rùi ro.
Ban Tông Giâm dôc Công ty cô trâch nhiçm theo dôi quy trinh quàn lÿ rùi ro dê dàm bào su cân bàng hçrp lÿ giùa
rùi ro và kiém soât rùi ro.

Rûi ro thf truetng
Hoat dông kinh doanh cùa Công ty së chù yêu chju rùi ro khi cô sy thay doi vè giâ và lài suât.
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Bâo câo tài chinh riêng

Công ty CÔ phàn Xây làp Thirtmg mai 2

Nàm tài chinh két thùc ngày 31/12/2018

Sô 36 Ung Vàn Khiêm, phircmg 25, quân Binh Thanh, TP Hô Chi Minh
Rùi ro vê giâ:

Công ty chiu rùi ro vê giâ cùa câc công cy vôn phât sinh tir câc khoàn dâu tu cô phiêu ngàn han do tinh không chàc
chàn vè giâ tucmg lai cùa cô phiéu dâu tu.
Tù 1 nàm
Trên 1 nàm
Công
Trên 5 nàm
trà xuông
dên 5 nàm
VND
VND
VND
VND
Tai ngày 31/12/2018
92.500.000
Dâu tu ngàn han
92.500.000

Tai ngày 01/01/2018
Dau tu ngàn han

92.500.000

-

-

92.500.000

104.500.000

-

-

104.500.000

104.500.000

_

_

104.500.000

Rui ro tin dung
Rùi ro tin dung là rùi ro mà m§t bên tham gia trong mçt công eu tài chinh hoàc hçrp dông không cô khà nâng thuc
hiên duqc nghïa vu cùa minh dan dên ton thât vè tài chinh cho Công ty. Công ty cô câc rùi ro tin dyng tir hoat dçng
sàn xuât kinh doanh (chù yéu dôi vôi câc khoàn phài thu khâch hàng) và hoat dçng tài chinh (bao gom tièn gùi
ngân hàng, cho vay và câc công cy tài chinh khâc).
Tir 1 nàm
Trên 1 nàm
trà xuông
dén 5 nàm
Trên 5 nàm
Công
VND
VND
VND
VND
Tai ngày 31/12/2018
Tiên và câc khoàn
112.430.259.951
112.430.259.951
tucmg ducmg tièn
Phài thu khâch
143.969.684.582
518.181.781
144.487.866.363
hàng, phài thu khâc
Câc khoàn cho vay
5.000.000.000
5.000.000.000
256.399.944.533
Tai ngày 01/01/2018
Tiên và câc khoàn
tucmg ducmg tiên
Phài thu khâch
hàng, phài thu khâc

5.518.181.781

-

94.514.806.762

261.918.126.314
94.514.806.762

96.409.273.901

4.922.105.506

190.924.080.663

4.922.105.506

101.331.379.407
_

195.846.186.169

Rùi ro thanh khoàn
Rùi ro thanh khoàn là rùi ro Công ty gàp khô khàn khi thuc hiên câc nghïa vu tài chinh do thiêu vôn. Rùi ro thanh
khoàn cùa Công ty chù yêu phât sinh tir viêc câc tài sàn tài chinh và nç phài trà tài chinh cô câc thài diêm dâo han
khâc nhau.
Thài han thanh toân cùa câc khoàn nçr phài trà tài chinh dya trên câc khoàn thanh toân dy kién theo hçrp dông (trên
ccr sà dông tièn cùa câc khoàn goc) nhu sau:
Tir 1 nàm
Trên 1 nàm
trà xuông
Trên 5 nàm
Công
dên 5 nàm
VND
VND
VND
VND
Tai ngày 31/12/2018
Vay và nçr
105.208.249.954
100.436.282.122
4.771.967.832
Phài trà nguài bân,
244.783.396.048
191.076.678.048
53.706.718.000
phài trà khâc
Chi phi phài trà
130.345.610.505
130.345.610.505
58.478.685.832

421.858.570.675

40

-

480.337.256.507

Bâo câo tài chinh riêng

Công ty Cô phân Xây làp Thu-oug mai 2

Nàm tài chinh kêt thuc ngày 31/12/2018

Sô 36 Ung Vàn Khiêm, phuàng 25, quân Binh Thanh, TP Hô Chi Minh

Tai ngày 01/01/2018
Vay và nçr
Phài trà nguài bân,
phài trà khâc
Chi phi phài trà

Tù 1 nàm
trà xuông
VND

Trên 1 nàm
dén 5 nàm
VND

Trên 5 nàm
VND

Cçng
VND

92.466.340.746
118.855.285.022

53.983.218.000

-

92.466.340.746
172.838.503.022

119.684.477.273

-

-

119.684.477.273

331.006.103.041

53.983.218.000

_

384.989.321.041

Công ty cho ràng mue dç tâp trung rùi ro dôi vôi viêc trà nç là cô thé kiém soât duçrc. Công ty cô khà nàng thanh
toân câc khoàn nçr dên han tù dông tièn tir hoat dçing kinh doanh và tièn thu tir câc tài sàn tài chinh dâo han.
34
a)

. THÔNG TIN BÔ SUNG CHO CÂC KHOÂN MVC TRÎNH BÀY TRONG BAO CÂO LUtJ CHUYÉN
TIÈN TÊ
So tièn di vay thyc thu trong nàm

Tièn thu tîr di vay theo khé uôc thông thucmg
b)

N àm 2017
VND
268.006.290.288

N àm 2018
VND
425.887.645.053

Nàm 2017
VND
266.829.294.940

So tièn dà thuc trà goc vay trong nàm

Tiên trà na gôc vay theo khê uôc thông thuông
35

N àm 2018
VND
438.629.554.261

. THÔNG TIN KHÂC
Thông tin chi tiét vè Du an Chung eu 686 Binh Quôi:
- Tên du ân: Chung eu cao tâng Greenfield 686 Binh Quôi (tên thucmg mai: Green Field 686).
- Dja diém xây dung: Sô 686 Xô Viét Nghç TTnh, phuomg 25, quân Binh Thanh, TP. Hô Chi Minh.
- Quy mô cüa du ân: 1 tôa nhà chung eu gôm 25 tâng nôi, 1 tâng hâm, bao gôm 322 càn hç, 14 càn hç/ tâng, duçrc
xây dung trên khu dât cô diçn tich 3.601 m2. Khu dât này thuôc quyèn sô hùu cùa Công ty Co phân Xâp Làp
Thucmg mai 2.
- Chù dàu tu: Công ty Cô phàn Xây Làp Thucmg mai 2.
-

-

-

Tông vôn dâu tu du kiên cùa du ân là 347.760.000.000 dông, bao gôm giâ tri quyèn sù dung khu dât và chi phi
dé dâu tu xây dung du ân.
Giâ trj quyèn sù dung khu dât du ân duçrc câc bên tham gia dâu tu thông nhât djnh giâ tai thôi diêm kÿ Hçrp
dông hçrp tâc dâu tu là 79.000.000.000 dông. Công ty Co phân Xây làp Thucmg mai 2 chi gôp 25% tong giâ dât
này, phân côn lai, ba nhà dâu tu côn lai së trà lai tièn cho Công ty, tucmg ducmg 59.250.00.000 dông
(19.750.000.000 dông/nhà dâu tu). Sau ba thâng ké tù ngày kÿ hçrp dông hop tâc kinh doanh, nhà dâu tu nào
chua trà dù tiên dât nêu trên cho Công ty së phài thanh toân tiên lài vay hàng thâng trên sô tiên chua gôp dù theo
lài suât ngân hàng;
Câc bên tham gia gôp vôn theo Hçrp dông hçrp tâc dâu tu xây dung kinh doanh so HDHTDT/AFTS/2014 ngày
17/12/2014 bao gôm:
+ Công ty Co phân Xây làp Thucmg mai 2;
+ Công ty Cô phân Dâu tu và Xây dung Ngoai thucmg;
+ Công ty Cô phân Dâu tu Xây dung Thucmg mai Tradeco;
+ Công ty TNHH Dâu tu SATO.
Nguôn vôn dâu tu:
+ Vôn tu cô cùa Du ân chiêm 80% tông vôn dâu tu du kiên, së duçc moi bên gôp theo tÿ lê bàng nhau là 20%
tông vôn dâu tu cùa du ân tucmg duang là 69.552.000.000 dông;

41

Bâo câo tài chinh riêng

Công ty Co phàn Xây làp Thtrong mai 2

Sô 36 Ung Vàn Khiêm, phuèrng 25, quân Binh Thành, TP Hô Chi Minh
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+ Vôn vay ngân hàng: Quyèn sù dyng dât và tài sân hinh thành trong tucmg lai cüa du ân duçrc thé châp tai
Ngân hàng TMCP Công thucmg Viêt Nam - Chi nhânh KCN Binh Ducrng dé dàm bào câc khoàn vay cùa
Công ty Cô phân Xây làp Thucmg mai 2;
+ Vôn huy dyng cùa khâch hàng mua nhà ung trucrc.
Thdi gian xây dyng du kién là 02 nàm ké tîr ngày khcri công xây dyng du ân. Du kién hoàn thành vào thâng
4/2019.
Trong nàm 2017, Công ty Co phân Xây làp Thucmg mai 2 duçrc Sà Xây dung câp giây phép xây dyng mcri sô
136/GPXD ngày 11/07/2017 và kÿ két hçrp dông thi công xây dung công trinh sô 09/2017/HDXD ngày
30/10/2017 vôi Ban dièu phôi du ân 686, tông giâ tri hçrp dông chua thué là: 301.427.098.000 VND.
Tinh dên ngày 31/12/2018, Công trinh dà hoàn thành phân thô và dang trong giai doan hoàn thiên.

. NHlTNG s y KIÉN PHÂT SINH SAU NGÀY KÉT THÜC NÀM TÀI CHINH
Ngày 23/01/2019, Công ty dà công bo vè viçc tam ümg cô tùc dçrt 1 nàm 2018, ty le 5% mênh giâ (tucmg ducrng 500
dông/cô phiéu).
Ngoài su kiçn nêu trên, không cô sy kiçn trçng yéu nào khâc xây ra sau ngày kêt thùc nàm tài chinh dôi hôi duçrc
dièu chinh hay công bô trên Bâo câo tài chinh riêng này.
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. NGHIÊP V y VÀ SÔ DU VÔI CÀC BÊN LIEN QUAN
Công ty cô câc giao djch phât sinh trong nàm và sô du tai ngày kêt thùc kÿ kê toân nàm voi câc bên liên quan nhu
sau:
Giao djch phât sinh trong nàm:
Moi quan hê
Mua hàng hôa, djch vu
- Công ty Cô phân Xây dung Lyc Phât
Cho thuê vàn phông
- Công ty Co phân Xây dung Luc Phât
- Công ty TNHH Tu vân Xây dung ACSC
& Fujinami

Công ty con
Công ty con
Công ty con

N àm 2018
VND
3.311.628.410
3.311.628.410
178.920.723
70.909.091
108.011.632

N àm 2017
VND
331.968.168
331.968.168

31/12/2018
VND
196.812.795
118.812.795

01/01/2018
VND
-

-

Sô du tai ngày két thùc kÿ ké toân nàm:
Moi quan hç
Phâi thu ngân han cùa khâch hàng
- Công ty TNHH Tu vân Xây dumg ACSC
& Fujinami
- Công ty Cô phân Xây dung Lyc Phât
Trâ truô’c cho nguôl bân ngàn han
- Công ty TNHH Tu vân Xây dyng ACSC
& Fujinami
Phài trâ nguôi bân ngàn han
- Công ty Cô phân Xây dyng Lyc Phât

Công ty con
Công ty con

_

Công ty con

78.000.000
860.356.818
860.356.818

-

Công ty con

839.729.700
839.729.700

40.801.172
40.801.172

N àm 2018
VND
696.000.000
1.286.000.000

Nàm2017
VND
576.000.000
1.236.000.000

1.982.000.000

1.812.000.000

Giao djch vôri câc bên liên quan khâc nhu sau:

Thu nhâp cùa Tông Giâm dôc
Thu nhâp cùa thành viên khâc trong Ban Tông Giâm dôc và Hçji
dông Quàn trj
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. SÔ LIEU SO SÂNH
Sô lieu so sânh là sô lieu cùa Bâo câo tài chinh riêng cho nâm tài chinh két thuc ngày 31 thâng 12 nâm 2017 dà
duçrc Công ty TNHH Hàng Kiém toân AASC kièm toân.
Mçt sô chi tiêu dà diroc phân loai lai cho phù hçrp dé so sânh vcri sô lieu nàm nay.

Mâ sô
Bâng cân doi ké toân
Phài trà ngàn han khâc
Phài trà dài han khâc

Nguôi Iâp

Ke toân truômg

Lê Thi Du'omg

Tru-omg Th| Xuân
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Phân loai và trinh
___________ bày lai
VND

Dà trînh bày trên
bâo câo nàm truac
VND

33.120.697.405
110.502.821.465

89.640.300.870
53.983.218.0ft0

TP H ôC hi Minh. ngày 10 thâng 04 nâm 2019
^ C ^99Ë â^5^pg Giâm doc
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