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CONG TV CO PHAN 28 BA NANG 
S 67 Duy Tan, qun Hài Châu, thành ph Dà Nng 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban Tng Giám dc Cong ty C phn 28 Ba Nng (sau day gçi tat là "Cong ty") trInh bay Baa cáo cOa minh và Baa 

cáo tài chinh cho nam tài chlnh két thUc ngày 31/12/2018. 

CONG TY 

Cong ty Co phAn 28 Ba Nng là doanh nghip duc cO phan hOa t1r Doanh nghiep Nhà rnrâc thuOc TOng Cong ty 28 

theo Quyt djnh sO 817/QD-BQP ngày 08 thang 04 näm 2008 cia B QuOc Phong và QuyOt djnh sO 1653/QD-BQP 

ngày 12 tháng 06 näm 2008. COng ty hot dng theo Giay chCrng nhn däng k' doanh nghip sO 0400709400 ngày 02 

tháng 01 nm 2009 do Sâ K hoch và Du tir thành phO Ba Nng cap. 

Trong qua trinh hot dOng, Cong ty d thrac Sâ Ké hoch và DAu tu thành phO Ba Nng cp bO sung Giy chUng nhan 

dng k doanh nghiêp thay dOi tan thfr 05 ngày 18 tháng 0! näm 2018 v vic thay dOi ngi.thi di din pháp 1ut. 

Tn,i sâ chinh cüa Cong ty dirc dat tai:  sO 67 Duy Tan, qun Hái Châu, thành pho Ba Nng. 

HQI BONG QUAN TR!, BAN TONG GIAM DOC vA BAN KIEM SOAT 

Các thành viên cCia HOi  dOng Quãn trj trong näm va ti ngày 1p báo cáo nay bao gOm: 

N 

p 

Ong Biii Van Bc ChU tjch 

Ong HO Anh ThCr Chü tjch 

Ba HO Thanh Thüy Thành viên 

Ong Nguyn Quyt Thâng Thành viên 

Ong Nguyn HOng Minh Thành vin 

(BO nhim ngày 14/04/2018) 

(Min nhim ngày 14/04/2018) 

(BO nhim ngày 14/04/20 18) 

(Min thim ngày 14/04/2018) 

Các thànii viên cOa Ban TOng Giám dOc d diu hành Cong ty trong näm va tai  ngay lIp báo cáo nay baa gOm: 

N 

Ong Nguyn Quyt Thâng 

Ba HO Thanh Thüy 

Ong Nguyn Hông Minh  

TOng Giám dOe (BO nhim ngày 02/01/2018) 

TOng Giám dOe (Min nhim ngày 02/01/2018) 

Phó Tong Giám dOe (BO nhim ngày 02/01/2018) 

Phó Tong Giám dOc (Min nhim ngày 02/01/2018) 

Các thành vin cUa Ban Kim soát baa gôm: 

Ong L Cong Thinh Truing ban 

Ba Ngo Thj Hthng Trtrârig ban 

Ba D Thi Throng Thành viên 

Ba Lê Thi Hiên Thành vith 

KIEM TOAN VIEN 

(BO nhim ngày 14/04/2018) 

(Min nhim ngày 14/04/20 18) 

COng ty TNHH HAng KiOm toán AASC dA thirc hin kiOm toán các Báo cáo tài chInh cho Cong ty. 



Dà Náng, ngày 15 tháng 02 näm 2019 

TM. Ban Tong Giám dOc 

Ong Giám d6 
o07 O9,,j- 

CONG TY 

COPHAN 

28 
c  NAN 

uyEt Thng 

CONG TY CO PHAN 28 DA NANG 

S 67 Duy Tan, qun Hãi Châu, thành ph Dà Nng 

CONG BO TRACH NHIM CUA BAN TONG GIAM DOC nOi vffi BAO CÁO TAI CHfNH 

Ban Tng Giám dc Cong ty chju trách nhim yE vic 1p Báo cáo tài chInh phãn ánh trung thc, hgp l tinh hInh tài 
chinli, kEt qua hot dng kinh doanh và tinh hinh hru chuyEn tiEn t cüa Cong ty trong näm. Trong qua trinh l.p  Báo 

cáo tài chinh, Ban T6ng Giám dc Cong ty cam kEt dà tuân thu các yêu cu sau: 

Xây drng Va duy trl kiEm soát nôi bô ma Ban Tang Giám d6c và Ban quàn tr Cong ty xác djrth là cn thiEt dE 

dam bão cho viéc lap và trinh bay Báo cáo tài chmnh khOng con sai sOt trQng yEu do gian 1n hoc do nh&m lan; 

Li.ra ch911 các chmnh sách kE toán thIch hçip và áp dçing các chinh sách nay mQt cách nht quán; 

Dua ra các dânh gia va dir doán hcp l và thin tr9ng; 

- Nêu rO các chun mrc kE toán dtrçyc áp diing cO duqc tuân thO hay không, có nMng áp ding sal lch tr9ng yêu 
dEn mrc can phai cong b và giâi thich trong Báo cáo tài chInh hay khOng; 

Lp vâ trinh bay các Báo cáo tài chInh trOn c s tuân thO các Chun mrc KE toán, ChE d KE toán dôanh nghip 
Vit Nam và các quy djnh pháp I cO lien quan dEn vic 1p và trInh bay báo cáo tài chInh giva nién dO; 

- Lp các Báo cáo tài chInh dra trén ca sâ hot dng kinh doanh lien tvc,  trr tnrOTlg hp khOng thE cho r&ng Cong 

ty sC tiEp tic hoat dong kinh doanh. 

Ban Tng Giám dEc Cong ty dam báo r&ng các so kE toán &rcYc hru gil]' dE phan ánh tmnh hinh tài chInh cCia COng ty, 
vài mirc dO trung thirc, hqp l' ti bt ci thai diEm nào Va dam bão rang Báo cáo tài chinh tuân thi các quy dnh hin 
hành cOa Nhà ntxâc. Dng thai cO trách nhim trong viOc  bão dam an toàn tài san cOa Cong ty vã thirc hin các biOn 

pháp thich hçcp dE ngän chn, phát hin các hành vi gian ln và các vi pham khác. 

Ban TEng Giám dEc Cong ty cam kEt rang Báo cáo tài chinli d phân ánh trung thrc và hcip l' tInh hlnh tài chInh cUa 

COng ty tai  thii diEm ngày 31 tháng 12 näm 2018, kM qua hoat dng kinh doanh vâ tinli hinh luu chuyEn tiEn t cho 
näm tài chInh kM thüc ciing ngày, phü hcp vài ChuEn mirc kE toán, ChE dO kE toán doanh nghip ViOt Nam và tuân th 
các quy djnh pháp l cO lien quan dEn vic 1p và trInh bay báo cáo tài chinh. 

(  T 

•, 

C 



aasc  
SInCE 1991 

So:  C?? cia,! /BCTC.HCM 

CÁO KIEM TOAN DQC LILP 

Kinh gui: Qu CO dông, Hi dOng Quãn tr và Ban TOng Giäm dOc 

Cong ty CO phn 28 Ba Nng 

ChOng tôi dà kim toán Báo cáo tài chmnli kern theo cOa Cong ty CO phn 28 Dà Nng &rcic 1p  ngày 15 tháng 02 
nrn 2019, tii trang 06 dn trang 33, bao gOrn: Bang can dOi k toán tai  ngày 31 tháng 12 näm 2018, Báo cáo két 
qua hot dng kinh doanh, Báo cáo hiu chuyn tin t cho näm tài chInh k& thOc cOng ngày và Bàn thuyt rninh 
Báo cáo tài chfnh. 

Trách nhiêm cüa Ban Tong Giám dôc 

Ban TOng Giám dOe Cong chju trách nhim v vic 1p và trinh bay trung thc và h 1 Báo cáo tài chInh cüa 
Cong ty theo Chun rnirc k toán, Ch dO k toán doanh nghip Vit Narn và các quy djnh pháp 1 cO lien quan den 
vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chInh và chju trách nhim v kim soát nOi bO ma Ban TOng Giám dOc xác dnh là OAi 
cn thit d dam bào cho vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chInh không cO sal sOt trpng yu do gian 1n hoc nhâm 
lan. 

Trách nhim cUa Kim toãn viên 

Trách nhim cOa chOng tôi là &ra ra kin v Bão cáo tài chInh dira trén kt qua cUa cuQc kim toán. ChOng tôi d 
tin hành kim toán theo các Chun mtrc kim toán Vit Nam. Các chun mrc nay yéu cu chOngtôi tuân thO 
chun ml,rc và các quy cljnh v do drc ngh nghip, 1p  k hoch và thrc hiên cuôc kim toán d dat  dirge sir dam 
bào hgp I v vic 1iu Báo cáo tài chInh cOa Cong ty cO cOn sai sOt tr9ng y&i hay không. 

Cong vic kim toán bao gOm thrc hin các thu tc nhrn thu thp các bang chCing kim toán v các sO 1iu và 
thuyt minh trOn Báo cáo tài chInh. Các thu tc kim toán dtrgc lra ch9n difa trén xét doán cOa kim toán viOn, bao 
gOrn dánli giá rOi TO cO sai sOt trcng yu trong Báo cáo tài chInh do gian 1n hoc nhm lan. Khi thu,rc hin dánh giá 
các rOi ro nay, kim toán viOn dA xem xét kim soát nOi bO cOa Cong ty lien quan dn vic 1p  và trinh bay Báo cáo 
tài chinh trung thrc, hgp l' nhm thit k các thO tVc  kim toán phCi hgp vâi tinh hInh thc M, tuy nhiên khong 
nh&m myc dich di.ra ra ' kin v hiu qua cua kim soát nOi bO cüa Cong ty. Cong vic kim toán cQng bao gOm 
dánh giá tInh thich hgp cOa các chmnh sách k toán dirge áp dyng và tInh hqp I' cOa các mac flnh ké toán cOa Ban 
Giám dOc cüng nhm dánh giá vic trinh bay tOng th Báo cáo tài chlnh. 

ChOng tôi tin ttthng rang các bang chfrng kim toán ma chOng tOi d thu thp thrqc là dÀy dO và thIch hgp lam ca sâ 
cho kin kirn toán cOa chOng tôi. 

'c' kin cula Kim toán 

Theo kin ccia chOng tôi, Báo cáo tài chmnh dà phàn ánh trung thuc và hqp l, trên các khia canh  trpng yu tInh 
hInh tài chmnh cOa Cong ty CO phAn 28 Ba Nng tai  ngày 31 tháng 12 näm 2018, cung nhu kt qua hot dng kinh 
doanh Va tlnh hlnh liru chuyn tin t trong näm tài chmnh k& thOc cOng ngày, phO hp vài Chuan mire k toán, Ch 
dO ké toán doanh nghiêp Viêt Nam Va các quy dnh pháp l có lien quan dn vic Ip  và trinh bay Báo báo cáo tài 
chinh. 

   

T: (84) 43824 1990 I F: (84)438253973 I 1 Le Phung Hieu, Hanoi, Vietnam Amemberof 

HANG KIM TOAN AASC 

H LB InternatIonal 
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Chi nhánh COng ty TNHH HAng KiOm toàn AASC 

Giám dOc 

CHI NHANH 
CONG TV TNHH 

HANG KIEM bA 
AASC 

inh Qu 
GiAy ch' f"n dàng k hành nghO kiOm toán 

SO: 2434-2018-002-1 

Vn d cn nhn mnh 

Iai th,i dim 31/12/2018, thng tài san ngân han  cOa Cong ty dang nhO hcm nçi phãi trà ngân hn so tik 
4.66 1.222.690 ding, khoãn 1 lily k là 808.125.780 ding. Nhltng sr kin nay, cling vth các vn dé ducc nêu ô 
thuyt minh sO 01 bàn thuyt minh báo cáo tài chfnh, cho tháy sr tOn ti cüa yu tO khOng chic chin trng yu dn 
dn nghi ng dang k vO khà näng hoat dng lien tic cOa Cong ty. Kt qua boat dng kinh doanh nm 2018 Cong 
ty dat  lqi nhun sau thu thu nhp doanh nghip là 1.465.734.03 1 dOng, bn canh  dO Cong ty TNHH Mt thành 
vien TOng Cong ty 28 (Cong ty me) cam kt se tiép tic h trq tài chInh cho COng ty, do dO Báo cáo tài chfnh cho 
nin tãi chinh kOt thüc ngay 31/12/2018 vn di.rqc trmnh bay tren ca sâ giã dnh v khá nang hoat dng lien tac. 

ChOng tOi muOn hru ngui dc thuyt minh sO 08 bàn thuyt minh báo cáo tài chInh v giá tn thành phm tOn kho 
cuOi k' bao gOm 13.230.426.230 dOng (ttwng dumg sO hrcmg hang san xuAt mài và trã lai  là 54.406 chic) là giá 

tr hang san xut theo Hqp dOng nguyen thc mua ban hang hOa sO 01/2018/28DN-KOWILIHDNT ngày 10/03/2018 
và các phii li,ic lien quan gina COng ty CO phAn 28 Dà Nng (ban A) và Cong ty CO phAn th&i trang Kowil Vit nam 
(ben B). DOn thai diOm 3 1/12/2018, hrçing hang nay dà qua thi han  giao hang theo hcip dOng dà k kOt. Theo biên 
bàn thOa thun sO01/2018/28DN-KOWILIBBTT ngày 14/12/2018 thl ben B cam kOt se nhn dan (timg dcit) sO 
hang trén phü hçip vài kO hoach kinh doanh cUa ban A và dr kiOn hoàn thành dOn hOt tháng 06/2019. 

Vaii dO khác 

Báo cáo tài chmnh cüa COng ty CO phAn 28 Dà N.ng cho nàm tãi chfnh kOt thCic ngày 31 tháng 12 näm 2017 da 
du9c kiOm toán bi kiOm toán vien và Cong ty KiOm toán khác. KiOm toán viên da di.ra ra ' kiOn chAp nhn toàn 
phAn dOi vâi báo cáo tài chinh nay tai  ngay 30 thang 03 nm 2018. 

Tp. H ChI Minh, ngày 20 thang 03 nãm 2019 

Kirn toãn s'iên 

TrAn Trung HiOu 
Gi&y chng nhn dAng k hành nghO kiOm toán 

SO: 2202-2018-002-1 



Báo cáo tãi chInh 

'1 

CONG TY CO PHAN 28 BA NANG 

s6 67 Duy Tan, qun Hal Châu, thành ph Ba Nng Cho nm tài chInh kët thác ngày 31/12/2018 

BANG CAN 1)61 ICE TOAN 
Tzi ngày 31 tlsdng 12 rnlm 2018 

Ma 
só 

TA! SAN Thuyt 31/12/2018 01/01/2018 

Cl) 

minh \'ND VND 

100 A. TA! SAN NGAN H3N 57.808.681.873 62.884.224.381 

110 1. Tin và các khoãn tuong auffng tiên 03 1.141.306.593 7.362.877.211 

111 1. Tin 1.14 1.306.593 7.362.877.211 

130 III. Các khoän phãi thu ngän han 17.754.677.156 25.695.368.012 

131 1. PhaithungnhncUakháchhàng 04 17.831.132.315 19.606.458.894 

132 2. Tratruacchonguoibanflgaflhafl 05 70.985.820 459.954.101 

136 3. Phaithungnhonkhác 06 1.085.482.864 6.861.878.860 

137 4. D phông phãi thu ng.n han  kho dôi (1.232.923.843) (1.232.923.843) 

140 IV. Hang tn kho 08 31.974.360.943 24.656.559.467 

141 1. Hàngtnkho 34.426.970.128 27.838.338.457 

149 2. D? phông giâin giá hang thn kho (2.452.609.185) (3.181.778.990) F 

150 V. Tãi san ngAn han  khác 6.938.337.181 5.169.419.691 

151 1. Chiphltrathiacnganhan 11 317.158.648 151.274.104 

152 2. ThuGTGTdiicickh&utrCr 3.384.676.585 695.689.514 7 

153 3. ThuvàáckhoãrikhácphãithUNhàflUàC 15 3.236.501.948 4.322.456.073 

200 B. TAI sAN DAI HN 19.631.217.405 20.353.319.609 

220 II. Tài san c6 djnh 13.116.017.378 15.276.286.228 

221 1. Tàisãnc6dlnhht!uhlnh 10 13.116.017.378 15.276.286.228 

222 Nguyen giá 40.366.811.993 41.296.900.9 73 

223 Giá trjhao mon luykA (27.250.794.615.) (26.020.614.745.) 

240 IV. Taisandodangdaihan 4.729.015.647 4.684.922.151 

242 1. Chi phi xây drng c ban d dang 09 4.729.015.647 4.684.922.151 

260 VI. Tài san dài han khác 1.786.184.380 392.111.230 

261 1. Chiphitratn.râcdàihan 11 1.786.184.380 392.111.230 

270 TONG CQNG TAI SAN 77.439.899.278 83.237.543.990 



Ké toän tru'ô'ng 

Dii N/mng, ngiiy 15 tháng 02 n/mm 2019 

Tong Giám dOe 

Vo Th Kiu Phu'Q'ng 

CONG TY CO PHAN 28 BA NANG Bão cäo tài chInh 

s6 67 Duy Tan, qun Hài Châu, thanh ph DaNãng Cho nm tài chinh kt thüc ngày 3 1/12/2018 

BANG CAN DOI KE TOAN 
Tzi ngây 31 tliáng 12 n/mi 2018 

(tiEp theo) 

Ma 
S 

NGUON VON Thuyt 31/12/2018 01/01/2018 

minh VND VND 

300 C. NQ PHAITRA 62.469.904.564 81.597.097.276 

310 I. Nq ngn hn 62.469.904.564 81.597.097.276 

311 1. Phaitrangithibanngnhn 13 11.728.662.140 20.057.456.548 

312 2. Nguximuatratintrirâcngänhafl 14 572.151.113 S - 

313 3. Thu và cac khoãn phãi nip Nhà rnrâc 15 13.169.010 8.970.647 

314 4. Phaitranguexi!aodOng 13.391.351.198 9.142.110.840 

315 5. Chiphiphàitràngnhan 22.555.756 

319 6. Phaitrãngnhankhác 16 1,849,958.568 5.296.910.673 

320 7. Vay và nçi thuê tài chinh ngn han 12 34.649.169.659 45.700.843.728 

322 8. Qu5khenthr&igphüc1qi 242.887.120 1.390.804.840 

400 D. VON CHU sO HUU 14.969.994.714 1.640.446,714 

410 I. Vn chü sô hUn 17 14.969.994.714 1.640.446.714 

411 1.  VngOpct'iachüshftu 15.443.000.000 15.443.000.000 

411a Cphiéuphô thông có quyn biu quyé't 15.443.000.000 15.443.000.000 

418 2.  Qu5duttiphattrién 335.120.494 3.603.168.852 

421 3.  Lçi nhun sau thu chua phân phói (808.125.780) (17.405.722.138) 

421a LNST chira ph/mn phi li kl dIn cui n/mm trtthc (2.273.859.811) (15.045.660.765) 

421b LNST c/nra ph/mn phci n/mm ncry 1.465.734.037 (2.360.061.373) 

440 TONG CQNG NGUON VON 77.439.899.278  83.237.543.990 

Ngu&i 1p 

Nguyn Th! Qn)'nh Nga 



CONG TY CO PHAN 28 oA NANG
Báo cáo tài chInh 

S 67 Duy Tan, qun Hãi Châu, thành ph DãNng Cho nmtãi chinh kt thüc ngày 31/12/2018 

BAO CÁO KET QUA HOiST DQNG KIN}I DOANH 
Nöm 2018 

Ma 
S 

CHf TIEU Thuyêt Nàm 2018 Näm 2017 

minh VND VND 

01 1. Doanh thu ban hang và cung cap dlch vçi 19 197.172.925.906 304.214.968.201 

02 2. Các khoàn giám tth doanh thu 20 7.560.062.000 737.908.082 

10 3. Doanh thu thun ban hang và cung cp dich vu 189.612.863.906 303.477.060.119 

11 4. Giá vn hang ban 21 169.818.516.096 286,179,428.738 

20 5. LQi nhun gp v ban hang và cung cap dch vt 19.794.347.810 17.297.631.381 

21 6. Doanh thu hoat dng tài chInh 22 72 1.239.496 743,768.36 1 

22 7. Chiphitàichinh 23 2.312.176.409 1.737.736.483 

23 Trong dd: Chi ph! lãi vay 1.260.313.867 1.625.275.930 

25 8. Chiphibanhàng 24 2.575.359.776 2.681.865.680 

26 9. Chiphiquàn1'doanhnghip 25 14.418.073.166 15.710.513.401 

30 10. Lçi nhun thun tü hot dng kinh doanh 1.209.977.955 (2.088.715.822) 

31 11.Thunhpkhác 26 1.573.483.448 374129.585 

32 12.ChiphIkhác 27 771.991.866 366.056.269 

40 13. Lçi nhun khác 801.491.582 8.073.316 

50 14. Ting tqi nh4n k toán truO'c thud 2.011.469.537 (2.080.642.506) 

51 15. Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành 28 545.735.506 279.4 18.867 

60 17. Lçi nhun sau thuê thu nl4p doanh nghip 1.465.734.031 (2.360.061.373) 

70 18. Lãi co ban trên cô phiêu 29 949 (1.528) 

Oà Ncng, ngày 15 tháng 02 näm 2019 

I 

4. 

NgtrOl Ip 

Nguyn 1ii Qu'nh Nga 

K toán truông 

VO Th1 Kiu Phuyng 



CONG TY CO PHAN 28 BA NANG
Báo cáo tài chinh 

So 67 Duy Tan, qun Hài Châu, thành ph6 Ba N.ng Cho nm tài chlnh k& thüc ngãy 31/12/2018 

BAO CÁO LUAU CHUYEN TIEN TI 
Náni 2018 

(TI:eo pit wong phdp gián hIp) 

M 
sO 

01 

CHf TIEU Thuyt Näm 2018 Nm 2017 

minh 

I. LUU CHUYEN TIEN TU HOT BONG KINH DOANH 

1. Loi ,zI:un irwOc ihuE 

YND 

2.011.469.537 

YND 

(2.080.642.506) 

2. Dilu c/tin!: c/to cdc ki:oãn 

02 Khu hao tài san cO djnh và bt dng san du Ui 3.544.268.447 3.796.248.423 

03 Các khoán dii phông (729.169.805) 4.4 14.702.833 

04 Lai, 10 chênh 1ch t' giá h6i doái do dánh giá 'ai 
các khoãn mi,ic tin t cO gOc ngoi té 

(20 1.377.265) (95.823.01 1) 

05 Lii, 10ühotdngdutu (347.412.524) 

06 Chi phi lAi vay 1.260.313.867 1.625.275.930 

08 3. Lqi n/iuli: itt /:oçit d3ng kin/i doanh trwOc 5.538.092.257 7.659.761.669 

(hay ilôi von lu':i e4ng 

09 Tang, giâm các khoãn phài thu 6.3 17.362.217 14.523.720.248 

10 Tang, giám hang tOn kho (6.588.631.671) 27.878.523.061 

11 Tang, giam các khoàn phai trà (khong ké lAi vay 
phài trã, thu0 thu nhp doanh nghip phài np) 

(7.997.704.732) (25.549.143.740) 

12 TAng, giãm chi phi trã trtrâc (1.559.957.694) 857.401.719 

14 TiOn lAi vay da trã (1.237.758.111) (1.645.775.535) 

15 Thu0 thu nhp doanh nghip dA nôp (827.167.341) 

16 Tin thu khác tr hot dng kinh doanh 11.256.114.868 264.903.858 

17 Tin chi khAc cho hoat dng kinh doanh (1.377.664.875) 

20 Luu ci: uyln ill,, thui: ifrhozi dng kiizh doanh 5.727.517.134 21.784.559.064 

II. LUU CHUYEN TIEN TU HOiST BONG BAU TU 

21 1. Tin chi dO mua sam, xây dirng tAi san cO dnh 

và cAc tAi sAn dAi han khAc 

(1.437.093.496) (5.442.222.151) 

22 2. TiOn thu t thanh I, nhuçing bAn tAi sAn cO djnh 

và cAc tài sAn dAi han khAc 

353.442.806 

27 7. TiOn thu lAi cho vay, cO ttrc vA Igi nhun &rçic chia 2.970.121 

30 Lw,, c/iuyln iiln ihu,: itr I,o( d,:g du 1w (1.080.680.569,) (5.442.222.151) 

- 
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CONG TY CO PHAN 28 BA NANG Báo cáo tãi chInh 

S 67 Duy Tan, quân Hài Châu, thành ph6 Ba Nng Cho näm tài chinh k& thüc ngày 31/12/2018 

BAO CÁO LU1J CHUYEN TIEN T 
Nöm 2018 

(Theo phwo'ng p/zap gidn hip) 

Ma 
so 

C11j TIEU 

HI. LUU CHUYEN TIEN T HOAT BONG TA! CHf 

Thuyét Näm 2018 Nam 2017 

m inh 

NH 

VND VND 

33 3. lien thu trdi vay 220.602.671.869 291. 107.547.523 

34 4. Tintrànqgôcvay (231.529.896.991) (298.694.628.201) 

36 6. C trc, lçxi nhun d trá cho chci sà httu (2.281.205.660) 

40 Lwu chuyin tihi 1hutn 1w Izort dç5ng hal chin/s (10.927.225.122) (9.868.286.338) 

50 Luu chuyên tin thun trong nam (6.280.388.557) 6.474.050.575 

60 Tin và tuong duong tin du näm 7.362.877.211 911.255.127 

61 Anh hurng cüa thay d6i t5' giá hi doái quy d6i ngoi t 58.8 17.939 (22.428.491) 

70 Tiên và tuong duo'ng tién cuôi nm 03 1.141.306.593 7.362.877.211 

£'à Nang, ngày 15 tháng 02 nãrn 2019 

Nguôi 1ip K toán tru&ng Tong Giám dOc 

(1ItW1ft- 

Nguyn Thi Quynh Nga Vô Thj Kiêu Phtrpng 
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ONG TY cO PHAN 28 DA NANG
Báo cáo tài chInh 

67 Duy Tan, qun Hal Châu, thành ph Dà Nng Cho näm tài chInh kt thjic ngày 3 1/12/2018 

THUYET MINH BAO CÁO TM CHINH 
N(,rn 2018 

• DC DIEM HOiST DQNG CUA DOANI! NGHIP 

HInh thüc s0 hüu vn 
Cong ty C phAn 28 Da Nng là doanh nghip duvc c phn hóa t& Doanh nghip Nhà nuâc thuc TOng Cong ty 28 theo 

Quyêt djnh s6 817/QB-BQP ngày 08 tháng 04 näm 2008 cCia Bô Quc PhOng và Quyt djnh s 1653/QD-BQP ngày 12 
tháng 06 nàm 2008. COng ty hot dong theo Giy chrng nhn dãng k doanh nghip s 0400709400 ngày 02 thang 01 nàm 

2009 do S& K hoach  và Du tu thành ph Dà N.ng cp. 

Trong qua trinh hot dng, Cong ty d dixçc S& K hoch và Du tt.r thành ph Dà Nng cp b sung Giy ch0ng nhn 
däng ky" doanh nghip thay di ln thcr 05 ngày 18 tháng 01 näm 2018 v vic thay di ng1ri di din pháp lust. 

Tru s& chirih cOa Cong ty duc dt ti: S 67 Duy Tan, qun Hal Châu, thành phô Dà Ning. 

Vn diu lé cCia Cong ty là 15.443.000.000 VND tuang dang vOl 1.544.300 C6 ph&n. Mnh giá mi cO phãn là 10.000 

VND. S6 von thi.rc gop dn thOi dim 3 1/12/2018 là 15.443.000.000 VND. 

Linh vlic kinh doanh 

San xuât, gia cOng hang may mc 

Ngành ngh kinh doanh 

Hoat dng chInh cOa Cong ty là: 

- San xut, kinh doanh hang may mc, ph tOng và thit bl ngành may; 

- Kinh doanh bao bI và nguyen Iiu ngành may; 

Dc dim hot dng cüa doanh nghip trong näm tài chinh cO ãnh hu&ng dn Báo cáo tài chmnh 

Tai thOl dim 3 1/12/2018, t6ng tài san ngn han cOa Cong ty dang nhô hcm nç phãi trà ngn hn S6 tin 4.661.222.690 
dOng, khoán l lüy k là 808.125.780 d6ng. Các vAn d& nay cho thAy sçr t6n t?i  cOa yu t6 khong ch&c chãn trQng yêU Co 

the dn den nghi ngO dáng k v khã näng hot dng lien tVc cOa Cong ty. Kt qua hot dng kinh doanh nãm 2018 Cong 
ty dt Igi nhun sau thuA thu nhâp doanh nghip là 1.465.734.031 d6ng, ben cnh do COng ty TNI-ll-I Mt thành vien Tong 

Cong ty 28 (Cong ty mç cam kt se tip tc h tr tài chInh cho Cong ty, do dO Ban T6ng Giám d6c tin tirOng rng Báo 
cáo tài chinh cho nãm tài chInh kAt thCtc ngày 3 1/12/2018 cOa COng ty ducic lap trên ca sO già djnh hot dng lien tic là 

hoàn toàn phO hcrp. 

2 . CHE DQ vA CHINH SACH KE TOAN AP DTJNG TJ CONG TY 

2.1 . K' k toán, do'n vj tin t sü dung trong k toán 

KS' kA toán näm cOa Cong ty theo näm thrcing lich bAt d&u tir ngày 0 1/01 và k& thOc vào ngày 3 1/12 hang näm. 

Dan vj tiAn t sCr dung trong ghi chép k toán là d6ng Vit Nam (VND). 

2.2 • Chuimn mic vã Ch d k ton áp dung 

Ch d5 k loan áp ding 

Cong ty ap dung ChA do K toán doanh nghip ban hành theo Thông tir s6 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/20 14 cOa B Tài 
chInh va Thông tir S6 53/2016/YI'-BTC ngày 21/03/20 16 cCia Bô Tài chmnh vA vic scra dOi, bô sung mt sO diêu cfia Thông 

ti.r s6 200/2014/TT-BTC. 

Tuyên bo' v vic tuán t/th C/man marc k toán và Ch d5 ke loan 
Cong ty d áp dung các ChuAn marc k toán Vit Nam và các van bàn harOng dn ChuAn miic do Nhà nuOc dã ban hành 

Các Báo cáo tài chmnh dasrc lap và trinh bay theo dOng mci quy djnh cOa tOng chuAn mi,rc, thông ta.r htrOng dn tharc hin 

ChuAn marc và Ch dO kA toán doanh nghip hin hành dang áp dmg. 

'I 
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CONC TY cO PHAN 28 BA NANG Báo cáo tài chInh 

S 67 Duy Tan, qun Hái Châu, thành ph DàNng Cho nim tài chInh kt thOc ngày 3 1/12/2018 

2.3 . Co sO' lap Bão cáo tài chInh 

Báo cáo tài chInh duçic trinh bay theo nguyen tc giá gic và c sâ k toán dn tIch (trr các thông tin lien quan dn các 

lung tin). 

2.4 . Cong cit tãi chinh 

Ghi nhiz ban dcu 

Tài san tài chInh 
Tãi san tài chInh cOa Cong ty bao gm iin và các khoàn tisang dtxong tin, các khoán phái thu khách hang và.phái thu 
khác. Tai thyi dim ghi nhân ban du, tài san tài chInh duçic xác djnh theo giá mualchi phi phát hành cong các chi phi phát 
sinh khác lien quan trrc tip dn vic niva, phát hành tài san tài chInh do. 

Ncr phái trã tài chInh 

Nq phái trà tái chinh cOa Cong ty bao gm cac khoàn vay, các khoán phài trã ngs&i ban và phãi trà khác, chi phi phài trã. 

Ti thi dim ghi nhn ln du, các khoãn nq phãi trã tài chinh dirçrc xac djnh theo giá phát hành cong các chi phi phát 

sinh lien quan trrc tip dn vic phát hành ncr phài trá tài chinh do. 

Gid trj sau ghi nhán ban du 

Hiên tai chua có các quy dinh Cu th v dánh giá li cong c' tài chInh sau ghi nhn ban du. 

2.5 . Cic ngliip vy bng ngoi t 

Các giao djch bng ngoai te trong näm tài chInh dircic quy d& ra dng Vit Nam theo t giá thrc t ti ngàygiao djch. TS' 

giá giao dich  thc th nay dtrcrc xác djnh theo nguyen the sau: 

- Khi inua bàn ngoi t: là t5' giá dtrc quy dinh trong hqp dng mua, ban ngoi t gitra Cong ty và ngân hang thung mai; 

- Khi ghi nhn nq phâi thu: là t' giá mua cOa ngân hang thtwng mi nai Cong ty chi dnh khách hang thanh toán ti thai 

diem giao djch phát sinh; 

- Khi ghi nhn ncr  phái trà: là t' giá ban cOa ngân hang thuang mi noi Cong ty dt,r kin giao dlch ti thai diem giao djch 

phátsinh; 

T giá giao djch thc th khi dánh giá lai the khoán mic tin t çó gc ngoi t ti thri dirn 1p Báo cáo tài chInh ducrc xác 

djnh theo nguyen täc: 

- Di vài khoãn muc .phân loai là tài san: áp diing t' giá mua ngoi t cCia ngân hang thwng mi ni Cong ty thuOng 

xuyên có giao djch; 

- Dôi vai tin gtri ngoai t: ap dung t' giá mua cOa chinh ngãn hang noi COng ty ma tài khoán ngoi t; 

- D& vói khoàn muc phân loai là nq phâi trá: áp diing t' giá ban ngoi t cOa ngân hang thiiang mi nqi COng ty thuang 

xuyOn có giao dch. 

Tt Ca CáC khoán chênh lêch t giá thçrc th phát sinh trong näm và chênh lch do dánh giá li s6 du các khoãn mvc  tin t 

cO gc ngoi tê ti thai dim 1p Báo cáo tài chinh dircic htch toán vao k& qua hot dong kinh doanh cOa nàm tài chInh. 

2.6 . Tiên vii ciic khoãn tuo'ng duong tiên 

Tin bao gm tin mat tai  qu5, tin g1ri ngân hang khOng kS' han. 
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Báo cáo tài chinh 
CONG TY cO PHAN 28 BA NANG 

S6 67 Duy Tan, qun Hãi Châu, thành ph6 Ba Nng
Cho näm tài chinh kt thüc ngày 31/12/2018 

2.7 Các khoãn nq phãi thu 

Các khoàn phài thu dLrqc theo dOi chi tit theo k' han phài thu, di tl.rqng phãi thu, Ioai nguyen t phài thu, và các yu t 

khác theo nhu cu quàn l cüa Cong ty. 

Dr phông nq phài thu khO dOi duqc trich 1p cho các khoãn: n phài thu qua han thanh toán ghi trong hçrp dng kinh t& 
các khê trâc vay n, cam k& hqp dng hoc cam kt n và nq phài thu chua dn han thanh toán nhmig khó cO khà nang thu 
hOi. Trong do, vic trIch 1p du phOng ncr phãi thu qua han thanh toán duqc can cCr vào thai gian trà nq gOc theo hqp dong 
mua ban ban dâu, khong tinh dn vic gia han nq gi&a các ben và ncr phài thu chua dn han thanh toán nhuiig khách nq dä 

lam vào tinh trng phá san hoc dang lam thu tiic giãi th, mt tIch, bO tr6n. 

2.8 . Hang ton kho 

Hang tn kho duçic ghi nhn ban du theo giá gc bao gm: chi phi mua, chi phi ch bin Va các chi phi lien quan tr'rc tiêp 

khac phát sinh d có duqc hang tn kho a dja dim và trng thai tai thai dim ghi nhn ban du. Sau ghi nhn ban d&u, tai 

thai dim lap Baa cáo tài chinh nu giá trj thun có th thi,rc hin duc cCia hang tn kho thAp han giá g6c thi hang tn kho 

dtrçrc ghi nhn theo giá trj thun cO the thtrc hin dirçrc. 

Giá trl hang tn kho duqc xác dnh thea phuang pháp bInh quân gia quyên. 

Hang tn kho &rçc hach  toán theo phucrng pháp ké khai thi.rang xuyên. 

Phrcrng pháp xac dnh giá tn san ph&m dâ dang cu6i nàm: Chi phi san xuAt kinh doanh d& dang chi bao gôm chi phi 

nguyen vat Iiu chinh; 

Dr phang giàm giá hang tn ltho duqc lap vao th&i dim cui nàm là s chênh lch giüa giá gc cüa hang t6n kho Ian han 

giá trj thun cO the thi,rc hin ducrc. 

2.9 . Tài san c dinh 

Tii san c dinh hiru hInh, tài san c dinh vO hinh thrac ghi nhân ban du theo giá gc. Trong qua trinh sr d',ing, tài san cô 
dinh hcru hInh, tài san c djnh vO hInh dtrçrc ghi nhn thea nguyen giá, hao mOn 1u kê và giá trj cOn 1a• 

Kh&u hao tài san c djnh ducrc trich theo phuang pháp du?ng tling vOi thai gian khu hao ducic uàc tinh nhtr sau: 

- Nhà ctra, vt kin tr(ic 10 - 20 nàm 

- May moe, thit bj. 05 - 10 nàm 

- Phuong tin 4n tãi, truyn dn 08 - 10 näm 

- Thit bj, dung ci quàn 1 04 nãm 

2.10 . Chi phi xay ding co bàn do dang 

Chi phi xay drng ca bàn d& dang bao gm tài san cé dinh dang mua sm và xày dirng ma chira hoàn thành tai ngàyket 
thOc kS' k toán nãm và duçcc ghi nhn theo giá gc. Chi phi nay bao gm the chi phi v xày di,rng, 1p dt may mOe thiêt bj 
và các chi phi trrc tip khác. Chi phi xây chrng ca bàn dO dang chi duqc tinh khu hao khi cáe tài san nay hoàn thành và 

di.ra vào sO dung. 

2.11 Thuêhotdng 

Thuê hoat dng là loai hInh thuê tài san c djnh ma ph&n IOn rCii ro và lçri ich gn lien vâi quy&n sO hcru cCia tài san thuc 
v ben cho thuê. Khoân thanh toán dirOi hInh thOc thuë boat dng dirgc hach toán vào báo cáo k& qua hoat dng kinh 
doanh theo phtxang pháp dirOng thAng dija trên thai han thuê hoat dng. 

2.12 . Chi phi trä truOc 

Các chi phi cIA phát sinh lion quan dn kt qua boat dng san xut kinh doanh cüa nhiêu kS'  k toán duc hch toán vào chi 

phi trà truOc d phàn bô dn vao k& qua hoat dng kinh doanh trong các kS'  kO toán sau. 

Vic tInh và phân b6 chi phi trã trisOc dài han  vao chi phi san xut kinh doanh tOng kS'  k toán dtrcre can cO vàotInh cht, 

mOc do tOng loai chi phi d lira ch9n phirang pháp và tiOu thOc phân b hqp l. Chi phi trà tnrOc ducrc phân b dan vào chi 

phi san xut kinh doanh thea phuang pháp duOng thãng. 
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CONG TV CO PHAN 28 BA NANG Bão cáo tài chinli 

S 67 Duy Tan, qun Hãi Châu, thành ph Ba Nng Cho närn tài chinh k& thOc ngày 31/12/2018 

2.13 . Các khoãn nç' phãi trã 

Các khoân na phãi trã ducic theo dOi theo kS' han phài trà, d61 tuccng phãi trá, Ioai nguyen t phâi trã và các yêu to khác 

theo nhu cu quãrl l cOa COng ty. 

2.14 . Các khoãn vay 

Các khoãn vay dime theo dOi theo tirng di tuvng cho vay, trng kh uOc vay nq va k' han phãi trâ cOa các khoãn vay, nç 
thuê tài chinh. TruOng hçip vay, nq bang ngoai t thi thi,rc hin theo dOi chi tit theo nguyen t. 

2.15 . Chi phi th vay 

Chi phi di vay ducic ghi nhân vào chi phi san xut, kinh doanh trong nàm khi phát sinh, tth chi phi di vay lien quan trirc 
tip dn vic du tu xây dung hoc san xutt tài san d& dang dirge tinh vào giá tn cOa tài san do (duc vn boa) khi có dO 

các diOu kin quy d!nh  trong Chun mrc K toán Vit Nam s 16 "Chi phi di vay". Ngoài ra, di v&i khoán vay riéng phiic 

v,i vic xây di,rng tài san c dinh, bt dong san du tir, Iai vay dirge vn hóa kO Ca khi thi gian xây dçrng di.rOi 12 tháng. 

2.16 . Chi phi phái trã 

Can cü vào K hoach san xut kinh doanh, phuang an luong dirgc duyt và eác ché dO quy djnh, Cong ty thrc hin trIch 
tnrOe chi phi phãi trã phO hgp: Chi phi li.rcing phép nãm, chi phi Bào hO lao dng, chi phi thué dt Quc phOng, chi phi s1r 
dung dat phi nOng nghip, chi phi kim toán Báo cáo tài chInh näm, chi phi dánh giá WRAP, chi phi sCra ehta IOn, chi phi 

dào tao,  chi phi Iircmg cac ngày l trong näm, chi phi thurng niên cOng ty dai  chOng, chi phi nâng cp phn m&m. TrIch 

tnrOc theo phirong an Itrong hang tháng các khoãn chi phi lirong tháng 13 và thir&ng t& nguyen dan, chi phi qu9 lircmg di,i 

phOng trong nãin. 

2.17 . Von chO s& hüu 

Vn du tir cOa ehCi sO hiru dirge ghi nhn theo so vOn thije gOp cOa các Co dOng. 

Lgi nhun sau thué chua phân phi phãn ánh kt qua kinh doanh (lai, l) sau thus thu nhp doanh nghiOp và tinh hjnh 

phân chia Igi nhuân hoäc xCr I' 16 cOa Cong ty. Lgi nhuân sau thus china phân phi có th dirge chia cho các nhà d&u tin 

dira trOn t' l gop vn sau khi dirge Dai hOi dng c dOng phê duyt và sau khi dä trich 1p các qu' theo DiOu I Cong ty vâ 

các quy dlnh  cOa pháp lut Vit Nam. 

COng ty trIch lOp các qu sau t& kyi nhun thun sau thug thu nhp doanh nghip cOa Cong ty theo dO nghi cCia HOi  dOng 

quán trj va di.rgc các cô dong phO duyt tai Dai hOi dong cO dOng thirOng niOn: 

Qu du tin phát trin: Qu nay dirge trIch lOp nhm phiic vu viOc mO rng boat dng hoc dâu tin chiu sOu cOa Cong ty. 

Qu khen thuOng, phOc igi và Qu khen thirOng Ban diu hãnh: Qu nay dirge trich 1p d khen thuOng, khuyn khIeh 
vt cht, dem 10i lai Ich chung và nâng cao phOc lai cho cOng nhân viên và dirge trinh bay nhu mOt khoOn phOi trá trOn 

Bang can di k toán. 

2.18 . Doanh thu 

Doanh thu ban hang 

Doanh thu ban hang dirge ghi nhn khi dng th&i thOa mOn các di&u kin sau: 

- Phn IOn rOi ro và Iai Ich gn lin vói quyn sO hthi san phm hoe hang boa do dirge chuyn giao cho nguOi mua; 

- Cong ty khOng cOn nm giO quyn quãn 1 hang hóa nhir ngirOi sO h0u hang hóa hoc quyn kim soát hang háa; 

- Doanh thu dirge xác djnh tirong d6i ehe chn; 

- Cong ty da thu dirge hoãc së thu dirge igi Ich kinh t tr giao djch ban hang; 

Xác djnh dirge ehi phi lien quan dn giao dch ban hang. 
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CONG TY CO PHAN 28 BA NANG Báo cáo tãi chInh 

Se, 67 Duy Tan, qun Hâi Châu, thành ph DàNng Cho nàm tài chInh kt thOc ngày 3 1/12/2018 

Doanh thu cung cdp djch vy 

Doanh thu cung cp dch vi dtrqc ghi nhn khi ding thi thOa man các diu kiin sau: 

- Doanh thu duçic xác djnh tiwng de,i chc chAn; 

- Co kha nàng thu ducic lcd ich kinh t t& giao djch cung cp djch vi,i do; 

- Xác djnli duçdc phn côngvic dàhoàn thành vào ngày 1p Bang can de,i k toán; 

- Xác djnh dlrçdc chi phi phat sinh cho giao djch Va chi phi d hoàri thành giao djch cung cp djch vii do. 

Phn cong vic cung cp dich vi da hoàn thành dtrçic xác djnh theo phrcing pháp dánh giá cong vic hoàn thành. 

Doanh thu hogt d$ng tài chInh 

Doanh thu phát sinh tr tin läi, tin bàn quyn, c trc, loi nhun duqc chia va cac khoãn doanh thu hoat dng tài chInh 
khác dlrcdc ghi nhn khi thOa man dng thii hal (2) diu kin sau: 

- Co khà näng thu di.rcic lqi Ich kinh t tr giao dlch  dO; 

- Doanh thu duçic xác dlnh  tl.rang di chic chin. 

Ce, tCrc, loi nhuãn discic chia dixçtc ghi nhn khi COng ty &rçdc quyn nhn ce, tcrc hoc thrçic quyn nhn lçii nhun t& vic 

gOp von. 

2.19 . Các khoãn giãm trü doanh thu 

Các khoán giàm trr doanh thu ban hang, cung cp djch vi,i phát sinh trong nàm là khoãn hang bàn bi trâ 1i. Hang ban bi 

trà lai phát sinh cOng kS'  tiêu th san phm, hang hóa djch v,i dirqc diu chinh giàm doanh thu cOa k5' phát sinh. 

2.20 . Gia ve,n hang bàn 

Gjá ve,n hang ban trong näm thrqc ghi nhân phO hçip vâi doanh thu phát sinh trong nám và dam bào tuân thO nguyen tàc 
thin trçng. Các trithng hqp hao h,it vt tis hang hóa vuot dnh mOc, chi phi vtrqt djnh mtrc binh thuO'ng, hang thn kho bj 
mat mat sau khi dà trr di phn trách nhim cOa tp th& cá nhân cO lien quan,... ducdc ghi nhân dÀy dO, kp thai vao giá vOn 

hang bàn trong nàm. 

2.21 . Chi phi tài chirih 

Các khoàn chi phi di.rçrc ghi nhân vào chi phi tài chInh gôm: 

- Chi phi di vay vOn; 

- Các khoãn 1 phat sinh khi ban ngo?i t, I t giá hi doài do dánh giá 'ai các khoân mi.ic tiÀn t cue,i näm. 

Cáo khoãn trén duçdc ghi nhân theo tng s6 phát sinh trong näm, khong bO tth vâi doanh thu hot dng tài chInh. 

2.22 . Thud thu nhp doanh nghip 

a) Chi phi thuê TNDN hin hành 

Chi phi thuÀ TNDN hin hành duac xác djnh trén co s& thu nhp chju thuÀ trong näm và thu suÀt thu TNDN trong nám 

tai chinh hiên hành. 

b) ThuO suÀt tliuÀ TNDN näm hiên hành 
Cong ty hiên dang áp ding mrc thuÀ suÀt thus TNDN là 20% cho näm tài chinh kOt thIic ngày 3 1/12/2018. 

2.23 . Liii trCn e, phiu 

Lai co bàn trén ce, phiu dlrcdc tinh bAng cách chia lçii nhun hoc J sau thuA phân be, cho ce, dông sO hftu CO phiAu phô 

thông cOa COng ty (sau khi dà diAu chinh cho vic trIch lap Qu Khen thirOng, phOc Icr1 và Qu khen thurng Ban diu 

hành) cho se, lirçing bInh quãn gia quyn cOa se, phiu ph thông dang liru hành trong nAm. 
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CONG TY CO PHAN 28 BA NANG 

67 Duy Tan, qun Hài Châu, thành ph6 Dà Nng 

Báo cào tài chInh 

Cho näm tài chInh kEt thOc ngày 31/12/2018 

2.24 . Các ben lien quan 

Cácbén di.rgc coi là lien quan nu ben do có khà näng kim soát hoc cO ãnh hithng dáng k di vOl ben kia trong vic ra 
quyêt djnh ye các chInh sách tài chinh và hot dng. Các ben lien quan cüa Cong ty bao gm: 

- Các doanh nghip trrc tip hay gián tip qua mt hoc nhiu trung gian có quyn kiêm soát Cong ty hoc chju str kim 
soát cOa Cong ty, hoc cOng chung sr kim soát vài Cong ty, bao gm cã cOng ty mc, cong ty con và cong ty lien k&; 

- Các cá nhân tri,rc tip hoc gián tip nm quyn biu quyt cOa Cong ty ma có ãnh hxOng dáng k di vOl COng ty, 
nhOng nhân si,x quàn l chO ch& cCia Cong ty, nhtthg thành viên mt thiêt trong gia dlnh cOa các Ca nhâu nay; 

- Các doanh nghip do các cá nhân neu tren nm trirc tip hoc gián tip phn quan trgng quyn biu quyt hoc có ánh 
hu&ng dáng kO tOi các doanh nghip nay. 

Trong vic xem xét trng mM quan h cOa cac ben lien quan d phUc vi,i cho vic 1p  vO trinh bay Báo cáo tài chInh, Cong 

ty chá ' tOi bàn chat cOa mM quan he han là hinh thüc pháp ly cOa các quan h do. 

2.25 . Thông tin b phn 

Do lTnh vrc kinh doanh cOa Cong ty là san xut, gia cong hang may mc ti thành ph Dà Nng nen Cong ty khOng 1p báo 

cáo b phn theo linh virc kinh doanh và theo khu virc dja l. 

3 . TIEN vA cAc KHOAN TUONG DUONG TIEN 
31/12/2018 01/01/2018 

VND VND 

TiOn mt 374.163.958 308.284.272 

Tin g&i ngãn hang khong k' han 767.142.635 7.054.592.939 

1.141.306.593 7.362.877.211 

4 . PHAI THU NGAN Hj.N CUA KHACH HANG 
31/12/2018 01/01/2018 

Giá trj Di,r phOng Giá trj Dr phOng 

VND VND 

a) Phãi thu ella khách hOng chi tit theo khach hOng có so dir IOn 

I - Mar International 4.295.938.323 

COng ty TNI-ll-1 AMW 4.704.558.110 

Hultafors Group AB 

VND 

10.667.989.233 

6.895.998.330 

809.547.488 

VND 

- Hansfield Investment Ltd 795.219.163 (795.219.163) 795.219.163 (795.219.163) 

- Cong ty CO phn thai trang Kowill 518.194.400 
SVitNam 

Cong ty Co phân th&i trang Kowill 2.523.876.960 

VietNam 
COng ty TNHH MTV Tong Cong ty 2.929.130.279 

28 

Cong ty TNHFI Thuang mi và Djch 
v,i Ngân Ha 

993.203.200 

- Cong ty CP TM.DV-TV Thit k 633.307.200 - 
Thii Trang Vit 

Các khoãn phOi thu khách hang khác 437.704.680 (437.704.680) 437.704.680 (437.704.680) 

17.831.132.315 (1.232.923.843) 19.606.458.894 (1.232.923.843) 

b) PhOi thu khách hOng là 2.929.130.279 

die ben lien quan 

(Xem thông tin chi tiAt tgi Thuylt minh 32) 

I 

I 
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CONG TY cO PHAN 28 DA NANG Báo cáo tài chInh 

S 67 Duy Tan, quân Hal Chãu, thành ph Dà Nng Cho näm tài chInh kt thüc ngày 31/12/2018 

5 . TRA TRUC CR0 NGIXOI BAN NGAN H1LN 
31/12/2018 01/01/2018 

Giá trl Dix phàng Giá trj Dir phOng 

VND WD VND 

- Cong ty TNEII-1 Thirang mai Va 414.210.912 

Kinh doanh Tang hçip Ha Ba 

- Trà tnràc cho ngutYi ban ng&n han 70.985.820 45,743.189 

70.985.820 - 459.954.101  

6 .PHA1THUNGANHLNKHAC 
31/12/2018 01/01/2018 

Giátrl Dijphông Giátrj DirphOng 

- Phài thu ye tam  ing 

- Phãi thu BHXH 

- S& K hoach và Du tir tinh Quáng 
Trj 
Cc thug Thành ph Ba Nang 

VND VND 

235.899.210 

300.000.000 

494.000.000 

VND \ND 

184.755.000 

494.000.000 

5.717.577.661 

Báo him x hOi Thành phô Ba Nng 456.432.854 

Phài thu ngn han  khác 55.5 83.654 9.113.345 

1.085.482.864 6.861.878.860 

Phái thu khIc là các ben lien quan 10.000.000 

(Xem thông tin chi tit tgi thuylt minh 32) 

'7 .NQXAU 
31/12/2018 01/01/2018 

Giá gc Giá trj Co th thu Giá gc Giá trj có th thu 

hi hOi 

VND VND VND VND 

-Tong giá trj cáo khoân phâi thu, cho 
vay qua han  thanh toán hoc chisa qua 
han nhixng khó cO khã näng thu hi 

1.232.923.843 1.232.923.843 

+ Hansfield investment Ltd 795.2 19.163 795.219.163 

+ Cong ty TNHH Delta Stamark 132.334.313 132.334,313 

+ COng ty TNHH MTV dt may Phan 305.3 70.367 305.370.367 

1.232.923.843 1.232.923.843 - 
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CONG TY CO PUAN 28 BA NANG 
S 67 Duy Tan, qun Hal Châu, thành ph Ba Nng 

Báo cáo tài chInh 

Cho näm tài chinh k& thic ngày 3 1/12/2018 

8 .HANGTON KilO 
31/12/2018 01/01/2018 

Giágtc DirphOng Giágc DrphOng 

VND VND VND VND 

Nguyen 1iu, 4t Iiu 11.735.455.692 (1.428.622.254) 16.934.828.754 (2.115.981.800) 

Cong cv, dung cv 127.509.842 20.384.799 

Chi phi san xut kinh doanh do dang 1.963.071.918 3.977.059.994 

Thành phm 18.427.130.096 (1.023.986.931) 6.891.352.910 (1.065.797.190) 

Hang hoá 45.712.480 14.7 12.000 

Hang gcri di bàn 2.128.090.100 

34.426.970.128 (2.452.609.185) 27.838.338.457 (3.181.778.990) 

Giá trj hang ttn kho Cr dçng, kern, mt phm chat khong có khã nàng tiêu thy ti th&i dim cui näm: 2.624.454.024 

dng. Chi tiêt bao gm: 

+ Nguyen lieu, vt lieu: 1 .585.842. 093 dong 

+ Thànhphcm: 1.038.611.931 &ng 

Giá trj hang tn kho dang d th chp, cm c bão dam các khoân nq phài trã ti thOi dim cul nàm: 34.426.970.128 

dng. 
Giá trj hoàn nhp dr phong giâm giá hang tn kho trong nám: 729.169.805 dng. 

Trong giá tr thành phAni tn kho cui k' bao gm 13.230.426.230 dng (tucmg ducmg s hrcrng hang san xut mOi và 
trà li là 54.406 chic) là giá tr hang san xut theo Hcrp dng nguyen tc mua bàn hang hóa s6 01/2018/28DN-

KOWIL/HDNT ngày 10/03/20 18 và cac phy lyc lien quan gicra Cong ty C ph&n 28 Ba Nng (ben A) và Cong ty Ca phân 
thOi trang Kowil Vit nam (ben B). Dn thôi dim 31/12/2018, Iung hang nay d qua thOi hn giao hang theo hqp ding 
d k kt. Theo biên ban thóa thun s 01/2018/28DN-KOWIL/BBTT ngày 14/12/2018 thI ben B cam kt se nhn dn 
(trng d9t) s hang trén phi hçip vOi k& hoch kinh doanh cOa ben A và dij kin hoàn thành dn ht tháng 06/20 19. 

9 . CHI PH! XAY D1NG CO BAN oO DANG 
31/12/2018 01/01/2018 

Giá gc Giá trj có the 
thu hi 

Giá géc Giá trj cO th 
thuhOi 

VND VND VND VND 

Nhà xu&ng ti cym COng nghip 

lang ngh Diên Sang 

4.729.015.647 4.729.015.647 4.684.922.151 4.684.922.151 

4.729.015.647 4.729.015.647 4.684.922.151 4.684.922.151 

Dày là dir an du tx xây dimg Cong trinh Xu&ng may Quãng Trj - Cong ty C phn 28 Ba Nng ti cyrn cong nghip 
Diên Sanh — huyn Hài Lang — tinh Quâng Tr vOi tng mOe du tu dir an 43.976.190.200 dng. Dn thOi diem hin ti, d 
an nay dang tm dOng thi cOng do tlnh hinh tài chInh khO khän, Cong ty dà k' Hçip dng chuyn nhL.rccng dr an cho phia 

Cong ty TNHI-1 Flgp tác Du tu KV353 thang 11/2018. 

18 
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CONG TY CO PHAN 28 oA NANG Báo cáo tài chInh 

S 67 Duy Tan, qun I-lái Châu, thành ph6 Dà Nng Cho nãm tài chinh kt thcic ngày 31/12/2018 

10 . TA! SAN CO D!NH  HU HINH 

Nhà cCra, 
4t kiEn trüc 

May móc, 
thitbj 

Phtrang tin vn 
tãi, truyên dn 

Thiêt b, dicing ciii 
quãn l 

Cong 

Nguyen giá 

VND VND VND VND VND 

S d.r du näm 10.502.295.061 29.351.446.977 1.229.082.597 2 14.076.338 41.296.900.973 

- Mua trong näm 1.393.000.000 1.393.000.000 

- Thanh 1, nhi.rcng 
ban 

- (2.323.088.980) (2.323.088.980) 

Si ducui nàm 10.502.295.061 28.421.357.997 1.229.082.597 214.076.338 40.366.811.993 

Giá trj hao mon tOy k 

Sdtrdâunäm 6.765.924.285 17.891.531.525 1.149.082.597 2 14.076.338 26.020.614.745 

- Khâu hao trong 
nm 

402.399.884 3.121.868.563 20.000.000 3.544.268.447 

- Thanh 1, nhwing 
ban 

(2.314.088.577) (2.314.088.577) 

- Phân 1oi Ii (5.000.000) 5.000.000 

s6 ducui nãni 7.168.324.169 18.694.311.511 1.174.082.597 214.076.338 27.250.794.615 

Cia tr! cOn ml 
Tal ngày du nãm 3.736.370.776 11.459.915.452 80.000.000 15.276.286.228 

Ti ngày cui näm 3.333.970.892 9.727.046.486 55.000.000 13.116.017.378 

Trong do 
- Giá trj cOn Ii cu61 nãm cia TSCD htu hInh dà dOng th chAp, cAm c dam báo các khoãn vay: 9.727.046.486 dâng. 

- Nguyen giá TSCD cuM näm dä khAu hao hAt nhtrng vn cOn scr dicing: 9.933.702.023 dorig. 

11 

a)  

. CIII PH! TRA TRU()C 

NgAn han 

31/12/2018 01/01/2018 
VND VND 

- COng ci dung cii ch phân b 149.743,942 103.803.483 

- ChiphisCachOa 84.299. 166 

- ChiphIbáohiêm 45.994,329 47.470.621 

- Các chi phi trã tru'Ôc ng&n h?n  khác 37.121.211 

b)  Dài han 

317.158.648 151.274.104 

- CongcidirngcchOphân b 1.653.634.340 392.111.230 

- Chi phi sCra chita tài san 132.550.040 

1.786.184.380 392.111.230 
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CONG TY CO PHAN 28 BA NANG Báo cáo tài chInh 

S 67 Duy Tan, qun Hãi ChOu, thành ph Dà Nng Cho näm tái chmnh kt thUc ngáy 3 1/12/2018 

12 .VAYNGANHN 
01/01/2018 Trong nm 31/12/2018 

Giátrj 
Socókhanang 

Ira nç 
Tang Giám Giá trj 

So có khã nang 
trãnçi 

VND VND VND VND VND VND 

Vay ngn hn Ngân hang TMCP Quan 

di - Chi nhánh Ba Nng 

45.700.843.728 45.700.843.728 212.907.671.869 225.654.345.938 32.954.169.659 32.954.169.659 

Vay ngn hn Cong ty TNHH MTV 7.695.000.000 6.000.000.000 1.695.000.000 1.695.000.000 

Tang Côngty 28 (2) 

45.700.843.728 45.700.843.728 220.602.671.869 231.654.345.938 34.649.169.659 34.649.169.659 

Các khoãn vay và nq thuê tai chInh di vol các ben lien quan 

Môi quan h 31/12/2018 01/01/2018 

Gc Lai G6c Lai 

VND \TND VND YND 

- Cong ty TNHH MTV Tng Cong ty 28 Cong ty mc 1.695.000.000 

1.695.000.000 
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CONG TY CO PHAN 28 nA NANG Bão cáo tài chInh 

S 67 Duy Tan, qun Hâi Châu, thành ph Dà Nng Cho näm tài chInh kt thc ngày 3 1/12/2018 

Thông tin chi tit lien quan dn các khoãn vay ngn hn: 

Hqp dng cp tin dung s6 24369.18.301.50149.TD ngãy 10/07/20 18, vài các diêu khoãn chi ti& sau: 

Hn mCrc tin dung: 42.000.000.000 dng; 

Mc dich vay: B sung vn Iuu dng phc viii hoat dng san xut kinh doanh hang may rnc; 

- Thii hn cp hn mCrc tin ding: dn hat ngày 10/07/20 19; 

- Läi sut cho vay: theo trng kha uâc nhn nci; 
- Các hinh thic bào dam tin vay: Tha chap Tài san thuc quyn sâ hru cOa Cong ty bao gm: 

+ Bdta'ç5ngsánlà Nhàxrthng theo Hçip dngthchp s428.14.301,50149.DB ngày 17/01/2014; 

+ Các may mdc thit bj nganh may; 

+ Toàn b5 hang hOa là nguyen vat lieu, thành phm, lu-u tai kho a'ja chi sá 67 Duy Tan, phu&ng Hda Thziçn Toy, qun 

HOi Chdu, Thành ph Dà Náng; 

+ Khoán phái thu/ quyn dOi ny luOn chuyn da, dang và Se hmnh thành trong quO trInh san xudt kinh doanh. Quyn 

dOi nç bao gm (nhu-ng khong giái hgn: ncr gc, ncr lãi, tin phqt, bi thw&ng thit hgi,) phOt sinh fit cOc hcip dông 

bOn hang hóa kj giia COng và cOc di tOc mua hang. 

(2) Hqp dng tin di,ing vay ngan hn s6 01-20181HDTD/Agtex-28.Dà Nng ngày 01/04/2018, vOi các diau khoãn chi 

sau: 

- Han mirc tin di,,ng: 1.695.000.000 dang; 

- Mçic dIch vay: Dau tir mua 100 may may I kim din tCr Juki; 

- Thai hn cho vay: dan hat ngày 31/03/2019; 

- Lãi suât cho vay: 0%! nãm; 

- Các hInh thCrc bão dam tin vay: Toàn b 100 may may I kim din tcr Juki; 

13 . PHA! TRA NG1fCI BAN NGAN HI.N 
31/12/2018 01/01/2018 

Giá trj S6 có khà näng 
trãnc( 

Giá trj S có khã näng isa 
nçi 

a) Phãi trá nguôi ban chi tit theo nba 
cung cap có so du ion 

VND VND VND VND 

- Pang Rim Co., Ltd - 2.978.743.553 2.978.743.553 

COngtyTNI-IHMTV TngCôngty 1.581.258.134 1.581.258.134 

28 

COng ty TNI-IH Thirong mi São 
xuãt Bao bI giây nhi,ra Hãi Vucmg 

110.257.060 110.257.060 1.835.769.666 1.835.769.666 

J-Pack Trading Co., Ltd - 1.834.216.898 1.834.216.898 

A and! Tex Corporation 1.543.778.276 1.543.778.276 

Cong ty TNHH Hoàng Jeans 2.908.526.077 2.908.526.077 

Auora Investments Global Inc 2.753.808.352 2.753.808.352 

- COng ty CO phan thyi trang Ngun 1.519.738.320 1.5 19.738.320 

Lijc 

- Phãi trã các dM tirçlng khác 4.436.332.331 4.436.332.331 10.283.690.021 10.283.690.021 

11.728.662.140 11.728.662.140 20.057.456.548 20.057.456.548 

b) Phäi tra nguöi ban Ia 1.581.258.134 1.581.258.134 

  

   

các ben lien cluan 
(Xem thông tin chi tiét tQi Thuyrit nzinh 32) 
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CONG TY cO PHAN 28 DA NANG
Báo cáo tài chlnh 

S 67 Duy Tan, qun Hãi Châu, thành ph Dà Nng
Cho nam tài chInh k& thtic ngay 3 1/12/2018 

14 . r1GTfO1 MUA TRA TIEN TRUC NGAN HIN 

31/12/2018 01/01/2018 

VND VND 

- I-lultaforsGraupAB 572.151.113 

572.151.113 

15 . THUE VA cAC KHOAN PHA! NQP NHA NUOC 

S phãi thu s6 phài np S phài np s6 dâ thirc np s6 phãi thu S phai nQp 

dâu nãm dAu nàm trong näm trong näm cu6i näm cui näni 

VND VND VND VND VND VND 

- Thus giá trj gia tang 135.515.133 135.515.133 

- Thuê xut, nhp khâu 145.194.786 145.194.786 

- Thug thu nhp doarih nghip (*) 4.322.456.073 1.085.954.125 3 .236.501.948 

- Thuê thu nbp Ca nhân 8.970.647 44.775.388 40.577.025 13.169 .0 10 

- Thus nhà dAt và tin thu dAt - 319.195.000 319.195.000 

- Các loai thuë khác - 35.885.187 35.885.187 

- Các khoãn phi, lê phi và các khoãn phài np khác 3.000.000 3.000.000 

4.322.456.073 8.970.647 1.769.519.619 679.367.131  3.236.501.948  13.169.010 

Quyt toán thus cüa Cong ty s chju sir kim tra cOa ca quan thuA. Do vic áp diing luat  và cãc quy djnh v thug d6i vói nhiAu loai giao djch khác nhau CO th &r?c giài thich theo 

nhiu cách khác nhau, s thug d'txqc trinh bay trén Báo cáo tài chinh có th bj thay di theo quyAt djnh cia c quan thug. 

Thug TNON nôp thra vao Ngân sách Nhà rnrOc dAn thai diAm 31/12/2018 là 3.236.501.948 dng. Bao gm: ThuA TNDN np thra dAn 31/12/2017 theo QuyAt djnh s 4885/QD-

CT ngày 20/12/2018 là 4.322.456.073 dng; ThuA TNDN näm 2016 phát sinh sau thanh tra thuA thea QuyAt djnli s 4885/QD-CT ngày 20/12/2018 là 626.607.745 dng; Thuê 

TNDN nãm 2017 giàm do kê khai b6 sung sau thanh tra thuA là 86.389.126 dng; ThuA TNDN phãi np nãm 2018 là 545.73 5.506 dong; 
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CONG TY CO PHAN 28 DA NANG 

S 67 DuyTân, qun Hâi Châu, thành ph DàNng 

Báo cáo täi chInh 

Cho nm tài chInh kMthücngày 31/12/2018 

16 . PHAI TRA NGAN HLN KIIAC 
31/12/2018 01/01/2018 

a)  Ngán hri 

VND 

Kinh phi cong doàn 96.686.470 76.493.428 

C trc, Iqi nhu.n phãi trâ 35.756.744 37.467.672 

Xu&ng may cue hu cn quãn khu V 293 .448.050 

- Murakami International Limited 233.622.796 

- A and I Tex Corporation 369.772.477 

- Phâi trã các t chrc doàn th 334.151.646 294.376.146 

Hultafors Group AB 737.908.082 

Supreme Rich GarmentLTD 405.887.991 

- Cong ty TNHH MTV Tng COng Ty 28 1.759.340 2.152.874.340 

- COng ty C Phn thai trang Ngun Lire 465 .990.000 

Co quan Uy Ban chOng khoán Nhà niràc 205.833.333 - 

- Suzhou Duwei International Trade Co., Ltd 168.511.178 168.511.178 

Các khoàn phãi trà, phãi nQp khác 541.269.857 526.548.513 

1.849.958.568 5.296.910.673 

c 

b)  Phãi trã nguOi ban là các ben lien quan 1.759.340 2.170.183.840 
7 

(Xern thong tin chi tkt Igi Thuyét rn/nh 32) 
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CONG TY CO PHAN 28 BA NANG Báo cáo tài chInh 

S 67 Duy Tan, qun Hài Châu, thành ph Dà Nng Cho näm tài chinh k& thOc ngày 31/12/2018 

17 .VONCHUSOIUfU 

a) Bang di chiu biên dng cüa vn chii so hüu 

Vn dãu tir cOa 
ChCisOhtru 

Qu' Dâu tu phát 
triên 

Lgi nhun chua 
phân phôi 

Cong 

VND VND YND 

S du du nm truóc 15.443.000.000 3.597.009.355 (16.890.123.372) 2.149.885.983 

L trong näm truàc (2.360.061.373) (2.360.061.373) 

TrIch 1p các qu' 6.159.497 (58.515.219) (52.355.722) 

Chia cô trc (2.470.880.000) (2.470.880.000) 

ThO lao Hi dong quâng trj (3.079.748) (3.079.748) 

Thu lai c tCc ti näm 2012 dn näm 5.680.000 5.680.000 

2016 

Hoàn nhp thus TNDN np thra tir 

nám 2012 dn näm 2016 (*) 

4.118.033.716 4.118.033.716 

Thu 1i thO lao HOi  dng quàn trj tr 
näm 2012 dn näm 2016 

253.223.858 253.223.858 

S dir cu& näm truóc 15.443.000.000 3.603.168.852 (17.405.722.138) 1.640.446.714 

So dir thIu näm nay 15.443.000.000 3.603.168.852 (17.405.722.138) 1.640.446.714 

Läi trong nãm nay 1.465.734.031 1.465.734.031 

Thu li cô t&c tir näm 2012 dn näm 10.566.186.0 10 10.566.186.0 10 

2016 ($) 

Thu 1i thO lao Hi dong quàn tn tfr 

nãni 2012 dn nãm 2016 (*) 

689.928.858 689.928.858 

Hoàn nhp plin trich qu Khen 

thurng, phOc lçri 

1.147.917.720 1.147.917.720 

Hoàn nhp phn trIch qu DAu tir phát 

trin 

(3.268.048.358) 3.268.048.358 

Diêu chinh giãrn thu TNDN phãi np 
näm 2017 

86.3 89. 126 86.389.126 

Truy thu thug TNDN theo Quyêt djnh 
s 4885/QD-CT ngày 20/12/2018 

(626.607.745) (626.607.745) 

Stducui nm nay 15.443.000.000 335.120.494 (808.125.780) 14.969.994.7 14 

Theo Nghj quyt cOa Dai hôi dng c dong thu&ng niên nàm 2018 s 140/NQ-f)HCD ngày 14 tháng 04 nãm 2018, 

Cong ty thu hi c tCrc, thti lao Hôi ding quàn tn, Ban kim soát Va hoàn nhOp các qu tr Lçii nhun sau thug tr nàm 2012 

den nàm 2016. Theo do, c tüc tr näm 2012 dn näm 2016 phãi thu hi là 11.381.666.010 dng, s6 c tIrc dã thu hii là 

10.566.1 86.010 dng. 

b) Chi tit vn dâu tu cüa chü s& hüu 

TS' l Cuôi nãm Ty' l Dâu näm 

  

% VND % VND 

Cong ty Th1-IH MTV Tong Cong ty 84,75 13.088.000.000 84,75 13.088.000.000 

28 

Cong ty C 
Co dOng khác 

phn Binh PhO 7.14 

8,11 

1.102.000.000 
1.253.000.000 

7,14 
8,11 

1.102.000.000 
1.253.000.000 

100 15.443.000.000 100 15.443.000.000 
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CONG TY CO PHAN 28 DA NANG
Báo cáo tài chinh 

s6 67 Duy Tan, qun Hái Châu, thành ph Dà Nng
Cho nm tài chInh kt thác ngày 31/12/2018 

c) Các giao djch vE vn vói các chü s& hüu Va phãn phi c tü'c, chia IQi nhun 
Näm 2018 Näm 2017 

VND VND 

V6ndutuciachüsOhu 

- Vn gop du nãm 

- Von gOpcuôinàm 

C phiu 

15.443.000.000 

15.443.000.000 

3 1/12/2018 

15,443,000.000 

15.443.000.000 

01/01/2018 
tc 

S kxcing Co phiêu däng k phát hành 

S luvng c phiu dä phát hành và gop vn d&y dü 

- Cáphiupho thông 

So luqng c phiêu dang liru hành 

- Co phiêu phO thông 

Mnh giá c phiu dang Itru hành 10.000 dng/c phn. 

e) CácqucüacOngty  

1.544.300 

1.544.300 

1.544.300 

1.544.300 

1.544.300 

3 1/12/2018  

1.544.300 

1.544.300 

1.544.300 

1.544.300 

1 .544.300 

01/01/2018 

YND VND 

Qu dâu tix phát triên 335.120.494 3.603.168.852 

 

335.120.494 3.603.168.852 

  

18 CAC luloAN M1JC NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN vA CAM KET THUE HO4T DQNG 

a) Tài san thuê ngoài 
Cong ty k hqp dng thuê dt s 3262/HD-BQP ngày 25/10/20 1 1 vài B Quc PhOng, ti dja chi s 67 Duy Tan, phirng 
HOa ThuOn Ta)', quân Hài Châu, thành ph Dà Nng d scr diing vài mi,ic dich lam tr,i sâ chInh, nhà xirng san xuât kinh 
doanh vâi thii han thuê 49 nãm (tr näm 2011 dn 2060). Diên tich khu dt thuê là 13.926,60 m2. Theo hçrp dông nay, 

Cong ty phái trá tin thuê dt theo dinh k' m6i näm mt l&n, tniôc ngày 30 tháng 09 hang nm. 

b) Tài san nhn gift h 

- Vt tir hang hóa nhn giO h, gia cOng: 

ChOng 1oi, quy cách s6 luvng Phm cht 

- Vâi chmnh, vài phôi, vài lot 130.831,26 TOt 

- Các loi 4t tir, nguyen phiri 1iu khác 829.0 14,57 TOt 

c) Ngoi t các loai 
31/12/2018 01/01/2018 

- DO1aM5(USD) 30.764,64 288.34 1,98 

d) Nq khó dOi d xü l 
31/12/2018 01/01/2018 

 

VND VND 

- COng ty TNHH May mc SM 1.075.019.272 1.075.019.272 

- Alena 160.425.062 160.425.062 

1.235.444.334 1.235.444.334 
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CONG TV CO PHAN 28 BA NANG Báo cáo tãi chInh 

S 67 Duy Tan, qun Hâi Châu, thành ph Ba Nng Cho nätn tài chmnh kt thiic ngày 31/12/201 

19 . TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DJCH Y1J 
NAm 2018 Nàm 2017 

\TND VND 

Doanh thu xut khu 148.454.868.470 272,858,917.594 

Doanh thu ban hang hóa, thành phm trong trtrâc 45.378.268.955 30.328.409.648 

Doanh thu ban hang hóa 2.18 1.393.026 187.962.760 

Doanh thu cung cp djch v 1.158.395.455 839.678.199 

197.172.925.906 304.214.968.201 

Trong dO: Doanh thu di vói các ben lien quan 8.766.071.500 3.399.859.088 

(Xem thông tin chi tiét tgi Thuyt minh 34) 

20 . CAC luioAN GIAM TRU' DOANH THU 
Nam 2018 Näm 2017 

VND VND 

Hang ban bj trà 1i 

21 .GIAVONHANGBAN 

7.560.062.000 737.908.082 

7.560.062.000 737.908.082 

  

  

Näm 2018 Näm 2017 

VND VND 

Giá vn thành phâm xut khâu 134.514.462.096 249.428.176.645 

Giá vn hang hóa, thành phãm trong tnrc 33.555.251.048 33.536.363.085 

Giá vn nguyen vt liu, hang hóa d ban 2.477.972.757 33.110.018 

Dix phOng/ (Hoàn nhp dir phOng) giám giá hang ton kho (729.169.805) 3.181.778.990 

169.818.516.096 286.179.428.738 

22 . DOANH THU HOiST BONG TAT CHiNH 
Nám 2018 Närn 2017 

YND VND 

Lai tiên gCri, tin cho vay 2.970.121 1.4 12.852 

Lài chênh 1ch t' giá phát sinh trong näm 502.476.900 570.324.698 

Läi chênh lch t giá do dánh giá 10i s6 dix cui nãm 201.377.265 95.823.011 

Chit khu thanh toán 14.415 .2 10 76.207.800 

721.239.496 743.768.361 
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CONG TY CO PHAN 28 BA NANG Báo cáo tài chInh 

S 67 Duy Tan, qun Hãi Châu, thành ph Ba Nng Cho näm tài chinh k& thCic ngày 31/12/2018 

23 . CIII PHf TA! CHiNH 
Näm2018 Nàm2017 

\\, 
VND VND 

Li tiên vay 1,260,313.867 1.625.275.930 

L chênh 1ch t>'  giá phát sinh trong nàm 1.051.862.542 112.460.553 

2.312.176.409 1.737.736.483 

24 .CHIPHI BAN HANG 
Näm2018 Näm2017 

VND \TND 

Chi phi nguyen Iiu, 4t Iiu 230.642.787 1.002.577 

Chi phi djch v mua ngoài 2.343.325.171 2.535.268.097 

Chi phi khác bng tin 1.391,8 18 145.595.006 

y 
2.575.359.776 2.681.865.680 

25 . CHI PHI QUAN L' DOANH NGHIP 
Näm20l8 Näm2017 

VND VND 

Chi phi nguyen Iiu, vt Iiu 764.160.990 585.565.604 

Chi phi nhân cong 8.653.110.533 7.038.351.446 

Chi phi khu hao tài san c djnh 91.021.440 91.021.440 

Chi phi dirphàng 1.232.923.843 

Thuê, phi, 1 phI 615.093.982 1.376.307.085 

Chi phi djch vy mua ngoài 491.665.339 490.217.797 

Chi phi khác bang tin 3.803.020.882 4.896.126.186 

14.418.073.166 15.710.513.401 

26 . THU NHP KNAC 
Näm2018 Nám2017 

VND \'ND 

Thu nhp t& nhtrqng ban, thanh I' tài san c djnh 344.442.403 

Tin h trg tr khách hang 36.293.625 315 .53 1.095 

Hoàn nhp cOng nq khOng phài trã 1.092.939.208 

Thu nhp khác 99.808.212 58.598.490 

1.573.483.448 374.129.585 
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CONG TV CO PITAN 28 DA NANC Báo cáo tài chinh 

S 67 Duy Tan, qun Hái Châu, thành ph DàNng Cho nm tài chInh k&thôc ngày 3 1/12/2018 

27 . CHI PHI KHAC 

Chi phi khAu hao trong thai gian ngông sü dung 

NAm 2018 NAm 2017 

9.000.403 

VND 

Các khoãn bj phat, truy thu thug 607.469.521 128.275.497 

Thus GTGT nhp khu khong thrcic khâu trr 155.343.351 71.709.680 

Chi phi khác 178.591 166.071.092 

771.991.866 366.056.269 

28 . CHI PHi THUE THU NHiiP DOANH NGH1P HIN HANH 
Näm 2018 NAm 2017 

VND VND 

Thuê TNDN là' hort d(3ng kin/i dow;!, cl,Inh 

TOng lcci nhun k toán truâc thuê TNDN 2.011.469.537 (2.080.642.506) 

Các khoãn diu chinh tAng 776. 158.948 3.473.936.842 

- Chip/il khong hcp lj. hp l 9.000.403 32.504.848 

- Cdc khoán bj phqt, truy thu thud 591.386.485 128.2 75.497 

- Thus GTGT nhp k/iOu khOng du-çrc khdu tnt /55.343.35 1 71.709.680 

- Lôchênh 1ch tj giO do dOn/i giá lgi s du cui nOm 20.428.709 22.428.491 

C/if phi khOng duçrc tnt sau hoàn thus 717.096.800 

- Xtr 1 cong ncrphOi trO thiu không xác djnh nguyen nhOn 1.268.997.683 

- DtphOngNciphOi thu k/ia dOf 1 .232.923.843 

Các khoán diu chinh giãm (58.950.955) 

- Lâi chênh lch tj> giá do dánh giá Igi sd du cui nám (38.950.955.) 

Thu nhp chju thu thu nhp doanh nghip 2.728.677.530 1.393.294.336 

Chi phi thus TNDN hin hành (Thuê suât 20%) 545.735.506 278.658.867 

Các khoán diu chinh chi phi thus TNDN cOa cáo nAm 
truàc vào chi phi thu TNDN hin hành nAm nay 

540.218.619 (4.117.273.716) 

Thud TNDN phái np dâu nAm (4.322.456.073) 343.326.117 

Thud TNDN dA np trong nAm (827.167.341) 

Tong thud TNDN phãi np cuM nAm (3.236.501.948) (4.322.456.073) 

29 . LAI CO BAN TREN CO PHIEU 

Viêc tInh toán lAi c ban trên c phiu có th phân phi cho các c dong sâ h&u c phn ph thông cOa Cong ty disc thirc 

hiên dua trén các sO lieu sau: 
NAm 2018 Näm 2017 

VND VND 

Lai nhun thun sau thus 

Lqi nhun phân bô cho cô phiêu phO thông 

Ca hIa ph thông luu hành bInh quân trong nAm 

1.465.734.031 

1.465.734.031 

1.544.300 

(2.360.061.373) 

(2.360.061.373) 

1.544.300 

Liii co bn trCn ci phiu 949 (1.528) 

  

Cong ty chtra cO dti tinh trIch Qu khen thuâng, phiic lgi trên Lçxi nhun sau thua ti cAc thai dim Ip Báo cáo tài chInh. 
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CONG TV CO PHAN 28 DA NANG Báo cáotài chinh 

S 67 Duy Tan, qun Hái Châu, thành ph Dà Nng Cho nãm tài chinh kt thOc ngày 3 1/12/2018 

30 . CIII PH! SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO 
Näm 2018 Näm 2017 

Chi phi nguyen Iiu, vt 1iu, d dông 

Chi phi nhân cong 

Chi phi khu hao tái san c djnh 

Chi phi dch vçi mua ngoài 

Chi phi khác bang tin 

97.2 10.861.482 

82.388.672.075 

3.535.268.044 

8.647.143.019 

4.931.080.676 

164.474.974.370 

75.372.910.643 

3.796.248.423 

11.779.056.232 

8.052.478.019 

196.713.025.296 263.475.667.687 

31 . CONG CV TA! CHfNH 
Các 1oi cOng cii tài chInh cOa Cong ty baa gm: 

Giá tr ghi s ká toán 

3 1/12/2018 01/0 1/20 18 

Giagéc DphOng Giágc DtjphOng 

VND \TND VND VND 

Tài san tãi chinh 

Tin và các khoán tuo'ng thxcrng ti&n 1.141.306.593 7.362.877.211 

Phài thu khách hang, phãi thu khác 18.916.615.179 (1.232.923.843) 26.468.337.754 (1.232.923.843) 

20.057.921.772 (1.232.923.843) 33.831.214.965 (1.232.923.843) 

Giátr ghi s,ktoán 

31/12/2018 01/01/2018 

VND VND 

Nç phãi trã tài chinh 

Vay và nc 34.649.169.659 45,700,843.728 

Phãi trá ngui ban, phái trã khác 13.578.620.708 25.354.367.221 

Chi phi phai trã 22.555.756 

48.250.346.123 71.055.210.949 

Tài san tài chinh và na phãi trâ tài chinh chtia dtrçic dánh giá thea giá tr hqp 1 ti ngày kt thOc näm tài chInh do Thông 

tir sO 210/2009rIT-BTC và cac quy dinh hiên hành yêu cu trinh bay Báo cáo tài chInh và thuyt minh thông tin dôi vói 
cong cv tài chinh nhu'ng không dLra ra htrâng dn tirng duang cho vic dánh giá và ghi nhn giá trj hgp I cOa các tài san 
tài chinh và ni phâi trá tài chinh, ngoi tth các khoãn trich Ip dir phOng ncr phái thu khO dôi dã duvc  nêu chi tiêt ti các 

Thuyêt rninh lien quari. 
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CONG TY CO PHAN 28 DA NANG Báo cáo tài chinh 

S 67 Duy Tan, qun Hài Châu, thành ph DàNng Cho nàm tài chinh kt thiic ngày 31/12/2018 

Quán l rOi ro tài chinh 
ROI ro tài chinh cOa COng ty bao gm rOi ro thj tru&ng, rCii ro tin diing và rüi ro thanh khoãn. Cong ty dã xây dirng h th6ng 
kiêm soát nhàm dam bão sr can bng a m(rc hp l gira chi phi rOi ro phát sinh và chi phi quàn I rOi ro. Ban lông Giám 
dc Cong ty Co trách nhim theo dOi quy trinh quãn l rOi ro d darn bâo s,,r can bng hp 1' girra rOi ro và kim soát rcii ro. 

Rüirot!:trwông 
Hot dông kinh doanh cCta Cong ty s chO yu chju rüi ro khi có sr thay di v t' giá hi doái và lãi suât. 

ROi ro ye t giá hôi doái: 
Cong ty chju rOl ro v t' giá do giá trj hqp l cOa các lung tin trong tuang Iai cOa mOt cOng ci tài chinh s bin dng 
theo nhng thay dOi cOa t' giá ngoi t khi các khoân vay, doanh thu và chi phi cCia Cong ty duc thrc hin bng dun vi 

tin t khác vol ding Vit Nam. 

ROi ro ye lãi suât: 
COng ty ch!u rOi ro v läi suit do giá tr hqp l cUa cac 1ung tin trong tuang lai cUa mt cong cv tài chinh s bin dng 
theo nhrng thay dOi cCia lai suit thi trisäng khi Cong ty CO phát sinh các khoãn tin giri có hoc khOng có k han, các khoãn 

vay và nq chju lAi sutthà ni. Cong ty quãn l rOi ro lãi sut bang cách phân tIch tInh hinh canh tranh trên thj trir&ng dê 

có duqc các lãi sut có lçii cho mvc dich cOa Cong ty. 

Rid ro tin ding 
ROi ro tin dung là rOi ro ma môt ben tham gia trong mt cong ci,i tài chInh hoc hp dng khOng có khã nàng thi,rc hin 
dLrc nghia vi cOa mInh dn dn thn tht v tài chinh cho Cong ty. Cong ty có các rOi ro tin dung tir hot dng san xuât 
kinh doanh (chü yu d6i voi các khoãn phãi thu khách hang) và hoat dng tài chInh (bao gm tin giri ngân hang, cho vay 

và các cong cv tài chInh khác). 

Ti ngày 31/12/20 18 

Tr 1 nãm Trên I näm 
tr& xutng dn 5 nàm 

Trên 5 näm Cong 

VND VND VND VND 

Tin và các khoãn tirung ducmg ti&n 1.141.306.593 1.141.306.593 

Phài thu khách hang, phài thu khác 17.683.691.336 17.683.691.336 

18.824.997.929 - 18.824.997.929 

Ti ngãy 01/0 1/2018 

Tiên và các khoân tLrung dtrang tin 7.362.877.211 7.362.877.211 

Phãi thu khách hang, phãi thu khác 25.235.413.911 25.235.413.911 

32.598.291.122 32.598.291.122 

Rid ro tlsanh klioân 
ROI ro thanh khoàn là rUi ro Cong ty gp khó khan khi thc hin các nghia vi,i tài chInh do thiu v6n. ROi ro thanh khoàn 
cOa COng ty chO yu phát sinh tr viêc các tài san tài chInh va n phãi trà tài chInh có các thOi dim dáo han khác nhau. 

Thai han thanh toãn cOa các khoãn nçi phài trã tài chInh di,ra trén các khoàn thanh toán dir kin theo hqp dng (trén cu sâ 

dang tin cOa các khoãn gc) nhtr sau: 

AA 

Tp 
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CONG TY cO PHAN 28 oA NANG Báo cáo tãi chInh 

S 67 Duy Tan, qun Hài Châu, thành phô Ba Nng Cho nàm tài chInh kt thOc ngày 31/12/2018 

Tr 1 näm 
trô xuông 

Trên 1 nãm Trên 5 nàm Cong 

dn5näm 

VND VND VND \TND 

Ti ngày 31/12/2018 

Vay và nçi 

Phãi trà ngLri ban, phái trà khác 

Chi phi phãi trá 

34.649.169.659 

13.578.620.708 

22.555.756 

34.649.169.659 

13.578.620.708 

22.555.756 

48.250.346.123 48.250.346.123 

Ti ngày 01/01/2018 

Vayvàncr 

Phái trà ngIxii ban, phài trá khác 

45.700.843.728 

25.354.367.221 

45.700.843.728 

25.354.367.22] 

71.055.210.949 - 71.055.210.949 

Cong ty cho rang m(rc d tap trung rcii ro d& vol vic trâ nçi là có the kirn soát dugc. COng ty cO khã näng thanh toán cac 

khoãn my dn han  tr dOng tin tr boat dng kinh doanh và tin thu tr các tài san tài chinh dáo h?n. 

32 . THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC TRINH BAY TRONG BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN TE 
Nàm2018 Nàm2017 

VND VND 

a) S tiên di vay thic thu trong näm 

Tin thu tir di vay theo kh uOc thông thi.rng; 

- Tiën thu tic di vay 

- Chênh 1ch tj giá phát sinh rrong nãm 

b) So tin d thyc trã gôç vay trong nam 

Tin trá nç gc vay theo kh uOc thông thixing; 

- Chi tiën trá nç gOc vay 

- Chênh itch t) giá phát sinh trong nàm 

220.602.671.869 

219.397.388.157 

1 .205.283. 712 

291.107.547.523 

290.563.158.626 

544.388.897 

231.529.896.991 

23 1.341.184.871 

188.712.120 

298.694.628.201 

298.057.135.583 

63 7.492.618 

33 . NHiNG SI) K1N PHAT SINH SAU NGAY KET THUC NAM TAI CHINH 

KhOng có sr kiên trong yu nào xáy ra sau ngày kt thOc kS'  k toán dOi hOi phái duçic diu chinh hay Cong b trén Báo cáo 

tài chinh nay. 
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CONG TY CO PHAN 28 oA NANG Báo cáo tài chin Ii 

S 67 Duy Tan, qun Hâi Chãu, thành ph Dà Nng Cho nàm tài chinh kt thCic ngày 3 1/12/2018 

34 . NGHIP VU VA sO DU vOl CAC BEN LIEN QUAN 

Ben lien quan 
Cong ty TNT-il-I Mt thilnh viên Tang Cong ty 28 

Cong ty C phn BInh Phc 
COng ty C phri 28 Quàng Ngäi 
Cong ty Co phn 28 Htrng PhO 

COng ty TNFIH Mt thành viên 28.1 

Cong ty có các giao dlch  phát sinh trong näm và s6 dis ti 
(riêng di vâi các khoãn vay vâi các ben lien quan thrgc nêu 

Giao djch phát sinh trong nAm:  

M6i quan h 
COng ty mc 
Co dOng gop vn 
COng ty trong cUng Tp doàn 
Cong ty trong cng Tp doàn 
Cong ty trong crng Tp doàn 

ngày kt thOc näm tài chInh vài các ben lien quan nhis sau: 
chi tiêt tci  Thuyt minh so 12) 

Cong ty TNHH Mt thãnh viên Tong Cong ty 28 

• ChiaCôtrcnäm2015,2016 

Näm 2018 Näni 2017 

VND VND 

4.057.280.000 

- Thu hôi Ctctrnãm 2012 dn näm 2016 9.685.120.000 

- Mua hang hOa, djch vu (chua gm VAT) 122.958.470 

- Doanh thu ban thành phm, cung cp dlch vii 8.762.828.800 3.399.859.088 

Cong ty Co phn BInh PhC 

- ChiaCthcnäm2015,2016 176.320.000 

- Mua hang hóa, djch vi (chixa g&n VAT) 222.888.000 225.106.200 

- Doanh thu ban phi 1iu 3.242.700 

CongtyCôphn28QuãngNgãi 

- Muçin nguyen vt 1iu san xu& 128.534.253 

- Chi phi gia cOng 959.105.148 

Cong ty TNHH Mt thành viên 28.1 

- Mua cOng cu diing cii (chua gOm VAT) 5.909.091 

- Thu nhp thanh l TSCD 18.000.806 

Cong ty Co phãn 28 Hung Phil 

- Mua cOng cti ding ciii (chtra gm VAT) 53.636.364 

S du ti ngày kt thOc näm tài chInh: 
MÔi quan h 31/12/2018 01/01/2018 

VND VND 

Phái thu ngin hn khách hang 

- COng ty TNF-IH Mt thành viên Tong COng ty 28 COng ty mc 2.929.130.279 

Phãi thu ngn hn khác 

- COng ty TNHI-1 Mt.thành viên TOng Cong ty 28 Cong ty mc 10.000.000 

Phãi trã cho nguôi ban ngn hn 

- Cong ty TNHH Mt thành viên Tong COng ty 28 COng ty mc 1.581.258.134 

Phãi trã ngn hn khilc 

- COng ty TNHH Mt thãnh viên Tng Cong ty 28 COng ty mc 1.759.340 2.152.874.340 

Giao djch vâi các ben lien quan khác nhir sau: 
Näm 2018 Nam 2017 

VND VND 

- Thu nhp cia Tang Giám dc 292.895.305 

- Thu nhp cãa thãnh viên khác trong Ban giám dc và Hi 
dông quãn trl 

275 .569.2 12 222.282.199 
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NguOi Ip K toán truöng 

Nguyn Thj QuS'nh  Nga Vö Th Kiu Phuqng 

Dà N&ig, ngày 15 thang 02 narn 2019 
L 

CONG TY CO PHAN 28 BA NANG Báo cáo tãi chInh 

S 67 Duy Tan, qun Hal Châu, thãnh ph Dà Nng Cho nani tài chinh kt th6c ngày 31/12/2018 

35 . SO LI11J SO SANH 

S lieu so sánh là s6 lieu cüa Báo cáo tài chinh cho näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2017 dä duc Cong ty 
TNHH Kim toán và Tu vn A&C kim toán. 

MOt s chi tiOu d dLrçlc phân Ioai lai cho phü hcirp d so sánh vài s 1iu nãm nay: 

D trInh bay trOn 
Mâsô Trinh bay li báo cáo nAm tnthc  

VND VND 

Bang Can di k toán 

- Thu và các khoãn khAc phâi thu Nhà ni.rOc 153 4.322.456.073 204.422.357 

- LNST chLra phãn phi lily k dn cu8i nAm trtrâc 421 a (15.045.660.765) (19.163694.48 1) 
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