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• CONG TY cô PHAN KHOANG SAN vA XAY DU'NG BINH DIJNG 
Dal Iô Binh Ditdng, Phung Thuân Giao, Th! xã Thuân An 

• Tfnh Blnh Dudng, Viêt  

U 
BAO CAO CUA BAN GIAM DOC 

Ban Giám d6c Cong ty C6 ph'ân Khoáng san và Xây dung Blnh Du'dng (g91 tt à "Cong ty") clê 

U	 trinh báo cáo nay cng vOl báo cáo tài chInh riêng cüa Cong ty cho nam tài chinh ket thüc ngày 
31 tháng 12 nãm 2018. 

• HÔI DÔNG QUAN TRI vA BAN GIAM 

• Các thành viên ci'ia Hi ông Quán tr và Ban Giám d6c Cong ty d diu hành COng ty trong nãm 
và dn ngày lap báo cáo nay gm: 

• Ban Giám  
Ong Phan Tan Ot T6ng Giám d6c 

$ Ong Hoàng Van Lôc Phó Tang Giám dc 
Ong Dng Quang Thung Phó T6ng Giám 6c 

• 
Ong Trn Omnh Ha Phó T6ng Giám 
Ong Ngô Tr9ng Nghia Phó T6ng Giám d6c 

• 
Ong Nguyn Qu6c PhOng Phó T6ng Giám 
Ong Nguyn Hoành Sdn Phó T6ng Giâm dOc 

• 
Ong Lifdng VO Hang Giám d6c Tâi chinh 

• TRACH NHIEM CUA BAN GIAM DÔC 

U	 Ban Giám dOc COng ty có trách nhiêm lap báo cáo tài chinh riêng phán ánh môt cách trung thu'c 
Va hdp I tlnh hmnh tài chInh riêng cüa COng ty tal ngày 31 tháng 12 nam 2018, cüng nhif kê't qua 

• hoat dông kinh doanh riêng và tInh hlnh luu chuyn tin té riêng cho nàm tài chInh kt thüc càng 
ngây, pha hp vOi chun mu'c k toán, chê do kê toán doanh nghip Viêt Nam và các quy dinh 

• 
pháp I' có lien quan dn viêc lap và trinh bay báo cáo tài chinh. Trong viOc lap báo cáo tài chInh 
riêng nay, Ban Giám d6c du'dc yêu cu phái: 

• . La chon các chInh sách k toán thich hdp và áp dung các chinh sách do môt cách nhat 
quán; 

• . Ou'a ra các xét doán và uOc tinh mt cách hdp I' và thn tr9ng; 
• Nêu rö các nguyen tc kê toán thIch hp có duc tuân thu hay không, cO nhüng áp dung sal Ci 

• Iêch trong yu cn ditdc cong b6 và giâi thIch trong báo cáo tài chInh riêng hay không; CH 
• Lap báo cáo tài chInh riêng trên cd sO hot dng lien tyc tri1 truOng hp không th cho rng 

• Cong ty së tip tuc hoat dOng kinh doanh; và vi 
• Thiêt ké' và thuc hiên he th6ng kim soát nôi bô môt cách hO'u hiêu cho muc dIch 1p Va trinh 

• 
bay báo cáo tài chinh riêng hp l nhâm hn ch rüi ro và gian ln. 

.	 Ban Giám dOc Cong ty chiu trách nhiêm dam bâo rang s6 k toán du'dc ghi chép mt cách phü 
hdp d phàn ánh môt cách hdp I' tmnh hmnh tài chInh riêng cüa Cong ty 0 bt k" thOl diem nào và 

I	
dam báo rang báo cáo tài chInh riêng tuân thti chugn mItc kê toán, chê' do kê toán doanh nghiêp 
Viêt Nam và các quy dinh pháp l' có lien quan dn viêc lap và trInh bay báo cáo tài chinh. Ban 
Giám d6c cOng chiu trách nhiêm dam bâo an toàn cho tài san cüa Cong ty Va thy'c hin các bin 

• phàp thIch hQp de ngan chn và phát hin các hành vi gian Ian và sal pham khác. 
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Hôi dónci Ouán tn  

• Ong Phan Tn Ot Chü 
Ong Hoàng Van Lôc Thành viên 

• 
Ong Trn Ng9c DInh Thành 
Ong Châu Anh Tun Thành viên (min nhiêm ngày 02 tháng 11 nàm 2018) 

• Ong Nguyen Qu6c Phông Thành viên 
Ong Ton That Diên Khoa Thành viên (b6 nhiêm ngày 18 tháng 4 nàm 2018) 



CONG TV CO PHAN KHOANG SAN vA XAY DuNG B±NH DLIONG 
£ai Iô Binh Dudng, PhuOng Thuân Giao, Thi xã Thuân An 
Tinh Bmnh Dudng, Viêt Nam 

BAO CÁO CUA BAN GIAM DÔC (Tiêp theo) 

Ban Giám d6c xâc nhân rang Cong ty dã tuân thu céc yeu cu nêu trên trong viêc Ip  báo câo tài 
chInh riêng. 

t và dai diên cho Ban Giám d6c, 

i.  V%A 
H OU 

Phan Tan Dat 
T6ng Giám dôc 
Ngày 26 tháng 3 nam 2019 
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Ten Deloitte du'dc dung d chi môt hoc nhiu thành viên ccia Deloitte Touche Tohmatsu Limited, mt cong ty TNHH 
cO try sà tal Anh, và mang liiãi cOc hang thành vien - ml thành vien là môt t6 chCtc dOc lap v mat pháp ii'. 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited (hay "Deloitte Toàn cu") khOng cung cap dich vu cho các khàch hang. 
Vui lông xem ti website www.deloitte.com/about  d bit them thông tin chi tiet v c cau phàp l' ca 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited vã các hang thành vien. 

S6: /VN1A-HC-BC 

Các Co dông, Hi dông Quàn tn và Ban Giám d6c 
Cong ty C ph'ân Khoáng san và Xây dung BInh Dfdng 

Chüng tôi dà kim toán báo cáo tài chinh riêng kern theo ccia Cong ty C phn Khoáng san và Xây dy'ng 
Blnh Ditdng (gal tat là "Cong ty"), dudc lap ngày 26 tháng 3 nàm 2019, tit trang 4 dn trang 28, bao 
gm Bang can d61 k toán riêng tl ngày 31 tháng 12 nam 2018, Báo cáo kt qua hoat dng kinh 
doanh riêng, Baa cáo lu'u chuyn tiën tê riêng cho nm tài chInh k& thác clJng ngày và Bàn thuyêt 
minh baa cáo tài chInh riêng. 

Trách nhim cáa Ban Giám Jôc 

Ban Giàm d& Cong ty chiu trách nhim ye Viêc lap và trinh bay trung thçtc và hp l baa cáo tài chInh 
riêng ctia Cong ty theo chun mirc k toán, ch d k toãn doanh nghip Vit Nam và các quy d!nh 
pháp l có lien quan dn viêc lap và trmnh bay báo cáo tài chlnh và chu trách nhim vC kim soát ni b 
ma Ban Giám d6c xác dnh là cn thit d dam baa cho viêc lap và tilnh bay báo cáo tài chInh riêng 
khOng có sai sot trçng yêu do gian ln hoc nhm ln. 

Trách nhim cüa Kigm toán viên 

Trách nhiêm cia chtng tôi là diia ra kin vC baa cáo tài chInh riêng di,ta trên kt qua ccia cuc kigm 
toán. Ching tOi dã tin hành kim toán theo các chugn mu'c kim toán Viêt Nam. Các chun mitc nay 
yêu cCu ch11ng tOi tuân thii chugn my'c và các quy dinh vC dao th(c nghC nghiêp, lap ke' hoach và thifc 
hiên cuôc km toán d dat &tc su' dam bào hQp l vC vic lieu báo cáo tài chInh riêng cüa COng ty có 
cOn sal sot tr9ng ye'u hay không. 

Cong viêc kim toán bao gm thic hiên các thi tyc nham thu thp các bang chó'ng kim toán ye các s6 
lieu và thuye't minh trên báo cáo tài chinh riêng. Các thi tyc kim toán du'dc lira chçn d'a trên xét 
doán cüa Kim toán viên, bao gm dánh giá rii ro có sal sot trong ye'u trong báo cáo tài chInh riêng do 
gian Ian hoc nhm lan. Khi thu'c hiên dánh giá các rüi ro nay, kim toán viên dà xem xét kim soát ni 
bô cia COng ty lien quan den viêc lap và trInh bay bào cáo tài chInh riêng trung thy'c, hQp l nhâm thiêt 
ke' các thO tyc kim toán phi hçlp vi tlnh hInh thu'c te', tuy nhiên không nham myc dIch du'a ra kie'n 
ye hiêu qua ci'ia kigm soát nôi bô c1ia Cong ty. Cong viêc kim toán cOng bao grn dánh giá tInh thIch 
hdp cia các chInh sách ke' toán du'dc áp dung và tInh hp l cüa các iróc tInh ke' toán ccia Ban Giárn d& 
cong nhu' dánh giá vic trinh bay t6ng th báo cáo tài chInh riêng. 

Cháng tOl tin tu'ng rang các bang chCtng kigm toán ma ching tOi cia thu thâp du'dc là dy ciCi và thIch 
hp lam cd s cho kie'n kim toán cOa ching tôi. 

Y kiên cüa Kim toán viên 

Theo kiên ccia chCing tôi, báo cáo tài chInh riêng cia phàn ánh trung thctc và hp lv', trên càc khIa cnh 
trong yêu, tlnh hinh tài chInh riêng cüa Cong ty tal ngày 31 tháng 12 nàm 2018, cOng nhit ke't qua hot 
dông kinh doanh ne g Va tlnh hinh lu'u chuyn tiCn tê riêng cho nàm tài chInh ke't thijc càng ngày, phü 
hçlp vOi chun my' ke' toán, che' do ke' toán doanh nghiêp Viêt Nam và các quy dinh pháp l có lien 

léc lap a trinh bay baa cáo tài chInh. 

KInh q'i: 

a 
Png Giám d6c 
Giy chCrng nhn dàng k hành nghC 
kim toán s6 0138-2018-001-1 
CHI NHANH CONG TV TNHH 
DELOITTE VIT NAM 
Ngày 26 tháng 3 näm 2019 
Thành ph5 HO ChI Minh, CHXHCN Viêt Nam 

BAO CÁO KIEM TOAN DC LAP 
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Nguyen Tun Ng9c 
Kigm toán viên 
Giy chiThg nhân dng k' hành nghC 
kigm toán s6 2110-2018-001-1 

Cong ty TNHH Deloitte Viêt Nam 
Tng 18, Tóa nhà Times Square, 
57-69F 06ng Khi, P. Ben Nghé, 
Quân 1, Tp. Ho Clii Minh, Vit Nam 
Diên thoai:+8428 3910 0751 
Fax :+8428 3910 0750 
www.deloitte.com/vn  



CONG TY cô PHAN KHOANG SAN vA XAY DLING BINH DLtaNG MAU SO B O1-DN 
Oai I BInh Dung, Phung Thun Giao Ban hành theo Thông tu' s& 200/2014/TT-BTC 
Thi xã Thuân An, Tinh BInh Du'dng, Viêt Nam ngày 22 thãng 12 nàm 2014 cia Bô Tài chInh 

BANG CAN OÔI KE TOAN RIENG 
Ta! ngày 31 tháng 12 nàm 2018 

TAI SAN MA SO 
ThuyOt 
minh 56 cuôi nAm 

Ddn vi: VND 

So dAu nAm 

A. TAISANNGANHAN 100 1.118.273.992.462 662.144.027.535 

I. Tiên và các khoàn thong du.Wng tiên 110 4 118.830.592.293 294.101.104.409 
1. Tiën 111 37.830.592.293 294.101.104.409 
2. C6c khoân tLldng throng tin 112 81.000.000.000 

II. Dâu tu tài chInh ngn hn 120 66.982.500.000 
1.utLfnmgi0c10n ng6y08o han 123 66.982.500.000 

III. Các khoin phii thu ngän hn 130 928.410.095.671 228.951.066.075 
1. Phái thu ngn han cIa khch hang 131 5 149.927.264.531 104.380.296. 105 
2. Trá truàc cho ngui ban ng6n han 132 606.812.141 13 .344.228.350 
3. Phài thu v cho vay ngan han 135 6 30.000.000.000 30 .000.000 .000 
4. Phài thu ngan han khãc 136 7 778.742.282.271 87.209.455.667 
5. Di! phông phài thu ngân han khó 661 137 8 (30.866.263.272) (5.982.914.047) 

IV. Hàngtônkho 140 49.351.856.056 63.523.228.173 
1. Hang tn kho 141 9 49.351.856.056 63.523.228.173 

V. Tâi San ngn hn khác 150 21.681.448.442 8.586.128.878 
1. Chi phi trâ tru'6c ngân han 151 10 21.399.323.960 8.029.915.586 
2. Thu8 Va C6C khoàn khác phâi thu 153 11 282 .124.482 556.213.292 

Nhà nu6c 

B. TAI SAN DAI HN 200 862.225.334.082 629 .211.087 .47 3 

I. Các khoán phâi thu dài hn 210 30.864.328.084 19.817.602.561 
1. Phâi thu v cho vay dài han 215 1.460.000.000 
2. Phâi thu dài han khac 216 7 30.864.328.084 18.357.602.56 1 

II. Tài sAn c6 dinh 220 157.914.455.246 135.079.215.505 
1. Tài sAn c6 61nh hO'u hInh 221 12 78 .6 13 .885. 170 134.040.404.425 

- Nguyen giá 222 252.717.857.908 325.846.325.046 
-Giátr/haomAnlOyké 223 (174.103.972.738) (191.805.920.62 1) 

2. TAi sAn c6 6inh thuê tAi chinh 224 13 78.235.652.645 
- Nguyen giá 225 83.384.228.306 
- Giá trihao mon Iu ke 226 (5.148.575.661) 

3. TAi sAn c6 61nh vô hInh 227 14 1.064.917.431 1.038.811.080 
- Nguyen giá 228 2.862.201.6 00 2.569.601.600 
- Giá tr hao mOn by kë 229 (1.797.284.169) (1 .530.790.520) 

III. BAt dông sAn âu tti 230 15 27.495.843.048 29.83 6.783 .6 68 
- Nguyen giá 231 36.753.918.712 36.753.918.712 
- Giá tr/ hao mOn Iu9 kO 232 (9.258.075.664) (6.9 17.135.044) 

IV. TAi sAn 08 dang dài hn 240 60.725.264.838 13.822.714.705 
1. Chi phi xAy dtng Cd bAn dO dang 242 16 60.725.264.838 13 .822 .7 14 .705 

V. Däu tu tài chinh dài han 250 17 446.891.632.924 299.624.738.942 
1. DAu tu'vAo cong ty con 251 425.2 10.769.500 300.000.000.000 
2. OAu tu'vAo cong ty liOn doanh, liOn kOt 252 35.000.000.000 
3. Di,rphong 6u ttitAi chInh dAl han 254 (13.319.136.576) (375 .261.058) 

VI. TAi sAn dAi han khAc 260 138.333.809.942 131.030.032.092 
1. Chi phi trA tri.rOcdAi han 261 10 131.915.791.543 125.002.686.174 
2. TAi sAn thu0 thu nhp hoAn al 262 18 6.418.018.399 6.027.345.9 18 

TNG CONG TAI SAN (270=100+200) 270 1.980.499.326.544 1.291.355.115.008 

các thuyê't m!nh dinh kern là môt bô phân hdp thành cOa baa cáo tài chInh riêng nay 
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CONG TY CO PHAN KHOANG SAN vA XAY DLING B±NH DJaNG MAU SO B O1-DN 
Dal Iô Binh Difdng, Phu'ing Thuân Giao Ban hành theo Thông tu sO 200/2014/TT-BTC 
Thi xa Thuân An, Tinh BInh Du'dng, Viêt Nam ngày 22 tháng 12 nàm 2014 ciia B îàì chInh 

BANG CAN 001 KETOAN RIENG (Tiêp theo) 
Thi ngày 31 tháng 12 nám 2018 

NGUON VON 

C. Na PHAITRA 

NO ngán han 

- 
MaSo 

300 

310 

Thuyêt 
minh SO cuôi nám 

Odn vi: VND 

SOdâunàm 

1.047.901.420.859 

165.731.757.667 

532 .947.7 26. 168 

114.618.150.054 
1. Phái tr ngLlhi bn ng5ri han 311 19 30.575.207.788 27 .741. 380 .9 97 
2. NgLfôi mua trâ tin tritäc ng5n han 312 2.308.121.389 3 .044 .201.2 50 
3. Thug v cc khon phi nôp Nhà nifôc 313 11 17.602.788.507 26 .976 .008 .595 
4. Phâi trà ngLtdi lao dng 314 2.906.924.318 2.919.755.644 
5. Chi phi phâi trâ ngn han 315 3.623.163.417 221.728 .3 66 
6. Phái trà ngân han khác 319 6.690.285.553 13 .0 54 .296 .5 89 
7. Vay và nd thuê tài chinh ng5n han 320 22 61.973.007.446 
8. Qu9 khen thung, phóc Idi 322 40.052.259.249 40 .660 .778 .6 13 

II. NOdal han 330 882.169.663.192 418.329.576.114 
1. Phái trã dài han khc 337 20 311.643.519.591 388.192.846.524 
2. Vay và n thuê tài chinh dài han 338 23 540.346.187.980 
3. Du'phông phi tr dài han 342 21 30.179.955.621 30.136 .7 29 .590 

D. VONCHUSO'HUU 400 932.597.905.685 758.407.388.840 

V5nchüsàhu 410 24 932.597.905.685 758.407.388.840 
1. V&n gop côa chô sO h0u 411 537.798.820.000 4 68 .000 .0 00 .0 00 
- C5phigu ph6 thông có quyén biéu quye't 411a 537.798.820.000 468.000.000.000 
2. Thàng df v6n c phn 412 1.658.500 1.658.500 
3. Qu9 du tu' phát trign 418 68,343,870.238 45 .6 17 .301.943 
4. Ldi nhuân sau thug chu'a phn phOi 421 326.453.556.947 244.788.428.397 
- Ldi nhuân sau thug chu'a phân phô 421a 160.549.608.397 82.627.882.201 
Iüykê'dën cuO7nm truc 

-Ldinhuânsau thuê'chLlaphân phô7 
nm nay 

421b 165.903.948.550 162.160.546.196 

TONG CONG NGUON VON (440=300+400) 440 1.980.499.326.544 1.291.355.115.008 

Ludng Trong TIn Nguyen Hoàn. Phan Tâ'n Oat 4_— 

Nguài Ip biêu Kê toán tru'äng Tong Giám d6c 
Ngày 26 tháng 3 nam 2019 

ác thuy& minh clInh kern là môt bô phân hdp thành cOa báo cáo tài chInh riêng nay 
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CONG TY CO PHAN KHOANG SAN vA XAY DVNG  B±NH DIJNG MAU SO B 02-DN 
i Iô Blnh Dudng, Phi.tng Thun Giao Ban hành theo Thông tu s6 200/2014/TT-BTC 

Thi xã Thuân An, Tinh BIrih Difdng, Viêt Nam ngày 22 thàng 12 näm 2014 cia Bô Tài chInh 

BAO CÁO KET QUA HOAT DÔNG KINH DOANH RIENG 
Cho nam tài chInh k& thOc ngày 31 tháng 12 nam 2018 

CHI iiEu 
Ma 
sô 

Thuyat 
minh Näm nay 

Ddn vi: VND 

Nám triXóc 

1. Doanh thu bàn hang và cung cap dich vu 01 819.785.350.885 1.094.028.764.826 
2. Các khoán giàm trCldoanh thu 02 740.484.485 4 .700 .75 1. 100 

3. Doanh thu thu'àn ye bàn hang 
và cung cap dich vu (1001-02) 

10 26 819.044.866.400 1.089.328.013.726 

4. GIá von hông bàn và dich vy cung cap 11 27 515.148.615.107 6 54 .8 33 .3 17 .9 19 
5. Li nhuân gop ye ban hang 

và cung câp dich vu (20=10-11) 
20 303.896.251.293 434.494.695.807 

6. Doanh thu hoat dông tài chinh 21 29 123.431.486.532 15. 190 .28 1.030 
7. Chi phi tài chInh 22 30 42.197.285.243 3 75 .26 1.058 
- Trongdó: ChiphIläivay 23 29.227.888.720 

8. Chi phi bàn hang 25 31 56.460.537.644 60 .474 .0 15 .399 
9. Chi phi quán I doanh nghiêp 26 31 73.873.473.084 47. 13 1.238 .924 
10. Ldi nhun thuân tt hoat dông kinh 30 254.796.441.854 341.704.461.456 

doanh (30=20+(21-22)-(25+26)) 
11. Thu nhâp khác 31 26.179.434.108 13 .467 .478 .499 
12. Chi phi khác 32 16.968.953.370 7 .9 33 .52 1.800 
13. Li nhuân khác (40=31-32) 40 9.210.480.738 5.533.956.699 
14. Tong Idi nhuân k toán trtthc thuê 

(50=30+40) 
50 264.006.922.592 347.238.418.155 

15. Chi phi thuO thu nhap doanh nghiêp 
hiên hành 

51 32 37.131.912.127 69.992.264.165 

16. (Thu nhâp)/Chi phithuO thu nhâp 
doanh nghiêp hoân al 

52 18 (390.672.481) 37 .576 .260 

17. Ldi nhuân sau thu€thu nhâp 
doanh nghiêp (60=50-51-52) 

60 227.265.682.946 277.208.577.730 

GHI NH 
CONG 
H NHII 
ELOI 
lET N 
,— 

JP.H 

Ludng Trong TIn Nguyen Hoàng Tam 
Nguthi lap biu Kêtoán trng  

Phan Tin Dat 
Tdng Giám dc 
Ngày 26 tháng 3 nam 2019 

càc thuy& minh Inh kern là môt bô phân hdp thành cta báo cáo tài chInh riêng nay 
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K€toán trtng 
Lu'dng Trong TIn Nguyen Hoàng Ta 
Ngu'äi lap biêu 

-  an Tân Dt 
Tong Giám d6c 

Ngày 26 tháng 3 nárn 2019 

CHt flU Ma S 6  Nám nay 

fdn vi: VND 

Nám trudC 

I. LIJU CHUYN TIN TIf HOAT DONG KINH DOANH 
.1. Ld1 nhuân trutC thuê 01 264.006.922.592 347.238.418.155 
2. Diêu chinh cho các khoán: 
Khu hao tài San c6 inh 02 21.196.075.648 24.237.910.693 
Cac khoán dir phông 03 37.870.450.774 6. 67 1. 515 .468 
Lâi chênh Iêch t' giä hôi oái do dánh qiá li các khoân muc tiën 
tê Co gOc ngoai t 

04 (410.366) 

Lal tf hoat 11ôn9 u tif 05 (123.503.803.439) (19.727.283.911) 
Chi phi 181 vay 06 29.227.888.720 
3. Ldi nhuân tàho?t dông kinh doanh tru* thay d61 von 
li/u dOflg 

08 228.797.123.929 358.420.560.405 

Thay d6i cac khoán phái thu 09 (108.023.002.563) (35.154.476.377) 
Thay lO'i hang ton kho 10 14.171.372.117 (15.056.122.231) 
Thay di c8c khoán phái trá 11 1.488.286.215 163.977.249.305 
Thay di chi phi trá trLtOc 12 (17.134.314.665) (38.418.202.820) 
TiOn 181 vay dä trà 14 (27.784.861.685) 
ThuO thu nhâp doanh nghiêp 68 nop 15 (34.565.054.685) (76. 628. 82 3. 046) 
TiOn chi khàc cho hoat 66ng kinh doanh 17 (34.609.334.749) (61.796.173.446) 
Li/u chuyn tién thuân t(Ihoat dâng kinh doanh 20 22.340.213.914 295.344.011.790 

II. iilu CHUYN TIEN TIY HOAT DÔNG DAU TLI 
1. Ti8n chi d mua sm, xay drng t81 san c5 6nh 21 (97.132.572.008) (38.869.151.672) 
2. TiOn thu tifthanh I tài san CO 61nh, tài san dài han khác 22 5.229.035.520 4. 617. 310. 817 
3. Ti8n chi cho vay 23 (66. 982. 500. 000) 
4. Tiên thu hOl cho vay 24 68. 442. 500. 000 80. 000. 000. 000 
5. TiOn chi 68u til gop vOn vào ddn vi khác 25 (776.8 10.769.500) (18.846.788.339) 
6. TiOn thu 181 tiOn gr1 27 14.781.474.166 15. 736. 555. 925 
Li/u chuyên tién thuãn ti/hoat dông dâu tu' 30 (785.490.331.822) (24.344.573.269) 

III. LIJU CHUYEN TIN TL% HOAT DÔNG TAI CHINH 
1. TiOn thu tf phát hành c6 phiu 31 23.000.000.000 
2. TiOn thu tr6i vay 33 673.332.875.861 
3. Tiên chi trá nd gOc vay 34 (66.000.547.513) 
4. TiOn trá nd gi5c thuê tài chinh 35 (5.013.132.922) 
5. C6 t(tc 68 trâ cho c 60ng 36 (37.440.000.000) (56. 160. 000. 000) 
Li/U chuyn t(ên thuân tàhoat dông tài chinh 40 587.879.195.426 (56.160.000.000) 

LI$U chuyên tiên thun trong nàm 
50 (175.270.922.482) 214.839.438. 52 1 

(50=20+30+40) 

Tiên Va ttng duQng ti'ên dâu näm 60 294.101.104.409 79. 261.665.888 

Anh hu'Ong ciia thay 661 t" 918 hOl 6o81 quy 661 ngoi té 61 4 10.366 

Ti'ên Va tudng dufong tiên cu61 nàm 
70 I,.  294. 101. 104.409 

(70= 50+ 60) 
ry 
II! U 
TE 

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN vA XAY DING B±NH DU'NG MAU SO B 03-DN 
fai to Blnh Dudng, Phung Thuân Giao Ban hành theo Thông tu' s6 200/2014/TT-BTC 
Thi xã Thuân An, Tinh BInh Dudng, Viêt Nam ngày 22 thâng 12 nàm 2014 cüa Bô Tài chInh 

BAO CÁO LIJU CHUYN TIEN TE RIENG 
Cho nám tài chInh k& thOc ngày 31 thang 12 nám 2018 

Các thuyët rn/nh dInh kern là môt bO phân hdp thành ci'a báo cáo tài chInh riêng nay 
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CONG TV CO PHAN KHOANG SAN vA XAV DLfNG BINH DJO'NG MAU SO B 09-DN 
Dai lô Binh Difdng, Phifông Thuân Giao Ban hành theo Thông tu s6 200/2014/TT-BTC 
Thi xã Thuân An, Tinh Binh Dudng, Viêt Nam ngày 22 tháng 12 nàm 2014 cüa Bô Tài chInh 

THUVET MINH BAG CÁO TAI CHtNH RIENG 
Các thuy& minh nay là môt bô phân hdp thành Va can dudc doc döng thai vâi báo cáo tài chInh riêng 
kern theo 

1. THÔNG TIN KHAI QUAT 

Hlnh thCrc s hüu v8n 

Cong ty thtdc thành lap tai Viêt Nam theo Giy ChCrng nhân Oàng k Kinh doanh s6 
4603000226 ngày 27 tháng 4 nm 2006 do SO Kê hoach và Du tu Tinh Binh Du'dng cap. 
Cong ty dufdc chuyn di t Cong ty Khoáng san và Xây dying Blnh Dudng, môt doanh 
nghiêp Nhà nuOc tru'c thuôc Uy ban Nhân dan Tinh Bmnh Dudng theo Giâ'y ChCrng nhân 
Oàng k' Kinh doanh và dàng k' thug s6 3700148825 dThu chinh Ian thtr 15 ngày 23 
thâng 10 nàm 2018. 

T6ng sô nhân viên ctia Cong ty tal ngày 31 tháng 12 nàm 2018 là 436 nguài (tai ngày 31 
tháng 12 nàm 2017: 466 ngui). 

Ngành nghê kinh doanh và hoat dng chInh 

Ngành nghë kinh doanh ciia Cong ty là thàm dO, khai thác, ch€ bin khoáng san; san 
xuât, kinh doanh các loai vat lieu xây du'ng (không san xuât gach nung, ngói nung tai try 
sO chinh); san xuat và kinh doanh niiOc ung tinh khiêt; xây dung Cd sO ha tang k9 
thuât, các cong trinh giao thông, cong trmnh dan dung, cym cong nghiêp, diên cd mO; 
kinh doanh nhà 0; san xuât, gia cong và kinh doanh các loi thép hmnh, cau kin be tong 
dác san; kinh doanh xàng dau; dau tu kinh doanh khu du lich; nuôi trông, san xuât các 
mat hang nông san thuc phâ'm; khào sat, do dac dia hmnh, thäm dO dia chat và thi cong 
ging khoan, khai thác nufOc ngam. 

Hoat dông chInh cüa Cong ty là thäm dà, khai thác, ch bin khoáng san; san xuät, kinh 
doanh các loai vat lieu xây dung (không san xuat gach nung, ngói nung tai try sO chinh); 
san xuat và kinh doanh nuOc uông tinh khiêt; xây dung Cd sO ha tang k9 thut, cym cong 
nghiêp, cung cap dich vi và kinh doanh bt dOng san. 

Chu ky san xuât, kinh doanh thông thL(ng 

Chu k' san xuât, kinh doanh thông thu'Ong cüa Cong ty dudc thuc hiên trong th0i gian 12 
tháng. 

Câu trüc doanh nghip 

Tai ngày 31 thâng 12 nàm 2018, Cong ty có 4 cong ty con và 1 cong ty lien kt (chi tit 
tai Thuyêt minh sO 17). 

Thuyêt minh ye khá náng so sánh thông tin trên báo cáo tài chInh riêng 

SO lieu so sánh là sO lieu cüa báo cáo tài chInh riêng dã ditdc kim toán cho nàm tài 
chinh kOt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2017. 

2. CG S& LAP BAO CÁO TAI CH±NH RING vA NAM TAI CH±NH 

Cd sà 1p báo cáo tài chInh riêng 

Báo cáo tài chInh riêng kern theo dttdc trinh bay bang Ong Viêt Nam (VND), theo 
nguyen t& giâ gOc và phà hdp vOi chun mufc k toán, ch do kO toán doanh nghiêp Viêt 
Nam và các quy dlnh  pháp l có lien quan dn vic 1p và trinh bay báo cáo tài chInh. 

Báo cáo tài chInh riêng kern theo dudc lap d trinh bay tmnh hmnh tài chInh riêng tai ngày 
31 thing 12 nàm 2018 cOng nhif kt qu hoat dng kinh doanh riêng Va tlnh hlnh lu'u 
chuyn tiCn tê riêng cho nãm tài chInh kOt thCic cüng ngày. Do do, Cong ty không thuIc 
hiên hdp nhât các khoàn du tu vào cong ty con và cong ty lien kêt trong báo cáo tài 
chInh riêng nay. ChInh sách k toàn dOl vOl khoán du tuf cüa Cong ty ditdc trInh bay chi 
tit trong Thuyt minh sO 3 duOi dày. 
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CONG TY CO PHAN KHOANG SAN A XAY D.%NG BNH DIJNG 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CH±NH RIENG (Tiê'p theo) MAU SO B 09-ON 

Báo cáo tài chinh riêng kern theo không nhm phân ánh tinh hlnh tài chinh, kêt qua hoat 
dng kinh doanh và tmnh hlnh luu chuyn tin tê theo các nguyen tc và thông I k toán 
duc chap nhân chung ti các nuàc khác ngoài Viêt Nam. 

Nàm tài chInh 

Nàm tài chInh cia Cong ty bt du t1t ngày 01 thâng 01 và kêt thic vào ngày 31 tháng 
12. 

3. TOM TAT CAC CHNH SACH K TOAN CHU YEU 

Sau dày là các chInh sách kê toán chü yu dudc Cong ty áp dung trong vic lap báo cáo 
tài chinh riêng: 

hoc tInh kê toán 

Viêc lap báo cáo tài chinh riêng tuân thu theo chun mu'c kê toán, chê do kê toán doanh 
nghiêp Viêt Narn và các quy dlnh pháp I'' có lien quan dn vic 1p và trmnh bay báo cáo 
tài chinh yêu cu Ban Giárn d& phâi có nhOng uäc tInh và giâ dinh ânh huOng dn s6 lieu 
báo cáo v cong nd, tài san và viêc trinh bay các khoán cong nd Va tài san tim tang ti 
ngày kêt thCic niên dO k toán cong nh các s6 lieu báo cáo v doanh thu và chi phi trong 
suôt nàm tài chinh. Mac u các LtUc tinh kê toán duQc 1p bang tat câ sçt hiêu bit cüa 
Ban Giám d&, s6 thu'c tê phát sinh có th khác vOi các uOc tinh, giá dinh dat ra. 

Dánh giá I?i sau Thn ghi nhân ban dãu 

Hiên tai, chua có quy dinh v dánh giá lai cong cv tài chinh sau ghi nhn ban du. 

Tiên va các khoàn tt1ng dudng tién 

Tién và các khoán tung thtdng ti'ên bao gm tin mat tal qu9, các khoàn tin gi1i không 
k' han, các khoàn du tiI ngn han, có khá nàng thanh khoàn cao, d dàng chuyên dôi 
thành tin và it rüi ro lien quan dn vic biên dng giá tn. 

Các khoàn dâu tu tài chInh 

Các khoán du tun4m giCldê'n ngày dáo h.n 

Các khoân du tu nm gift dn ngày dáo han bao gôm các khoàn du W ma Cong ty cO 
dinh và khà nàng giO den ngày dáo han. Các khoân du ti! nm giü den ngày dáo hn là 
các khoán tin gui ngân hang có k" han vói muc dIch thu lãi hang k'. 

Các khoán cho vay
\ \2. 

Các khoàn cho vay dudc xác dinh theo giá g6c trit di các khoán di phOng phái thu khó CH! 
dôi. DL( phOng phài thu khó dOi các khoán cho vay cia Cong ty duQc trich 1p theo các CO 
quy dinh k toán hiên hành. ACHN 

DEL 
Dâu tu vào cong ty con 

Cong ty con là các cong ty do Cong ty kim soát. Vic kim soát dt duic khi COng ty có 
khá nng kim soát các chinh sách tài chinh và hot dng ciia các cong ty nhân du tL1 
nham thu thtdc Idi ich tit hoat dOng cüa các cong ty nay. 

Dâu tu' vào cong ty lien k& 

Cong ty lien kêt là môt cOng ty ma Cong ty có ânh hu'ng dáng k nhung không phái là 

cOng ty con hay cOng ty lien doanh cüa Cong ty. Anh hu'Ong dáng k th hiOn 0 quyn 
tham gia vào viêc dita ra các quyêt dnh ye chinh sách tài chinh và hoat ding cUa ben 
nhân du tu' nhu'ng không có ânh huOng vC mat kim soát hoac dông kigm soát nhü'ng 

chinh sách nay. 



oo. 

CONG TV CO PHAN KHOANG SAN vA XAY DLNG BINH DLING 
THUVET MINH BAO CÁO TAI CH±NH RIENG (Tiêp theo) MAU SO B 09-DN 

Cong ty ghi nhân ban du khoán du tu vào Cong ty con, lien kêt theo giá g6c. Cong ty 

hach toán vào thu nhâp trên Báo cáo kt qua hoat dông kinh doanh khoàn duc chia ti( 

li nhun thun liy k cia ben nhân du ti! phát sinh sau ngày u tu. Các khoán khác 

ma Cong ty nhân dudc ngoài Idi nhuân duc chia duQc col là phn thu hôi câc khoân dâu 

ti! và dudc ghi nhân là khoàn giàm trt giá g6c u ti!. 

Khoàn du tu vào cong ty con và cong ty lien kêt trinh bay trong Bang can d5i kê toán 
riêng theo giá gOc trif ii các khoán di! phOng giâm giá (nu co). Di! phOng giàm giá du 
tu vào cong ty con và cong ty lien kt difdc trich lap theo quy dinh tai Thông tu' sO 
228/2009/TT-BTC ngày 07 tháng 12 nãm 2009 ct1a Bô Tài chinh v "Hu'Ong dan ché' 
trich lap và sct dung câc khoân di! phOng giàm giá hang ton kho, tOn tht các khoán du 
ti! tài chinh, nd phài thu khó dOi và báo hành san phm, hang hóa, cong trinh xây 1p tai 
doanh nghiêp", Thông ti! sO 89/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 6 nàm 2013 cta Bô Tài 
chinh ye viêc sta d6i b6 sung Thông tu' sO 228/2009/TT-BTC và các quy dinh kê toán 
hiên hành. 

Hdp dOng hclp tác kinh doanh 

Hp dOng hdp tác kinh doanh là thOa thun bng hdp SOng cCia hai hoàc nhiëu ben d 
cüng thu'c hiên hoat dông kinh t nhung không hmnh thành pháp nhân dôc lap. Các hdp 
d6ng hp tác kinh doanh (BCC) ma Cong ty dä tham gia k kêt cho phép ben tham gia 
hp dOng du'c hi!Ong lQi nhuân du'dc chia phát sinh t& hoot dng ciia hp tác kinh 
doanh. Vi vây, các hdp d'Ong nay 5u'çlc hach toán theo quy dinh hiên hành. 

Nd phâi thu 

N phâi thu là sO tiCn có th thu hOl cia khách hang hoäc các dOi tu'ng khác. N phái 
thu di!dc trinh bay theo giá tn ghi s6  trà dl các khoán di! phOng phâi thu khó dOi. 

Di! phOng phâi thu khó dOi du'dc trIch lap cho nhO'ng khoàn phài thu dã qua hn thanh 
toán tü' sáu tháng trd len, hoc các khoân phài thu ma ngu'Oi nd khó có khá nãng thanh 
toán do b thanh lv', phá san hay các khó khàn ti!dng tu'. 

Hang ton kho 

Hang tOn kho di!dc xác dlnh trên cd sO giá thp hdn giü'a giá gOc và giá tn thun có th 
thy'c hin du'c. Giá g6c hang tOn kho bao gOm chi phi nguyen vt lieu try'c tip, chi phi 
lao dông tritc tip và chi phi san xuât chung, nu có, d có di!dc hang tOn kho 0 da digm 
và trang thai hiên tai. Giá gOc c1ia hang tOn kho i!dc xác nh theo phu'dng pháp bmnh 
quân gia quyCn. Giá tn thun có th thu'c hiên di!c di!dc xác djnh bng giá bàn i!Oc tinh 
trü' các chi phi u'Oc tinh d hoàn thành san phm cOng chi phi tiê'p th, bàn hang vâ phân 
ph51 phàt sinh. 

Di! phOng giám già hang tOn kho cOa Cong ty dVdc trich lap theo các quy dinh k toán 
hiên hành. Theo do, Cong ty du'dc phép trich 1p di! phOng giâm già hang tOn kho lôi thOi, 
hOng, kern phm chat và trong tru'Ong hdp giá gOc cOa hang tOn kho cao hdn giá tn 
thun có th thu'c hiên duc ti ngày ke't thCic niên d'i k toán. 

Tài san cô dinh hü'u hInh và khâ'u hao 

Tài san cO dnh htu hlnh di!c trinh bay theo nguyen giá trtt giá tn hao mOn lOy kê. 

Nguyen già tài san cO dlnh hu hlnh bao gOm giá rnua và toàn bô càc chi phi khác lien 
quan trc tip dn viêc &ta tài san vào trng thai san sang sO' dung. Nguyen giá tài san 
cO dinh hü'u hmnh do xây ditng hoàc san xuât bao gOm chi phi xây dy'ng, chi phi san xuât 
thu'c tO phàt sinh cong chi phi lap dat và chay thO'. Tài san cO dinh hU'u hlnh du'dc khâu 
hao theo phu'dng pháp du'Ong thang dy'a trên th0i gian hü'u dung i!Oc tinh. 

Chi tiOt th1i gian khu hao nhu' sau: 
SO nàm 

Nhà xi!Ong và vt kiOn trOc 05 - 30 

May móc và thiOt b 03 - 20 

Phu'dng tiên van tài 06 - 10 

ThiOt bi van phOng 03 - 10 
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CONG TV CO PHAN KHOANG SAN vA XAY DUNG B±NH DLIONG 
THUVET MINH BAO CÁO TAI CH±NH RIENG (Tiêp theo) MAU SO B 09-DN 

Các khoán lâi, l phát sinh khi thanh l, ban tài san là chênh léch gi?a thu nhâp tO thanh 
l' và già tn con li ctia tài san và dudc ghi nhân vào báo câo kêt qua hot dng kinh 
d oa n h. 

Tài san co dinh vô hInh Va hao man 

Tài san c6 dinh vo hinh, bao gm quyn si.t dung dat và giâ tn phn mm may tInh, duc 
trinh bay theo nguyen giá tn11 giá tn hao mOn lOy kê. Quyën sLt dung dt th hiên càc chi 
phi phát sinh d có quyën sct dung khu dt 41.632 m2  tai PhuOng Tan Hiêp, Thi xâ Tan 
Uyên, Tinh Bmnh DLtdng. Quyn si dung dt dudc phân b6 theo phu'dng pháp duOng 
thng trong 38 nam. Phn mëm may tInh duc phân b6 theo phu'dng phàp dirOng thng 
trong thOi gian 03 nám. 

Thuê tài san 

Môt khoàn thuê ducc xem là thuê tài chInh khi phn In các quyn ldi Va rüi ro v quyén 
s& hOu tài san duc chuyn sang cho nguOi di thuê. Tat Ca càc khoân thuê khâc thtdc 
xem là thuê hoat dông. 

Cong ty ghi nhn tài san thuê tài chInh là tài san cüa Cong ty theo già tn hdp I cüa tài 
san thuê tai thOi digm khài du thuê tài san hoc theo giá tr hin ti cüa khoàn thanh 
toán tin thuê ti thiu, nu già tr nay thap hdn. Nd phái trá ben cho thuê tudng Ctng 
duQc ghi nhân trên Bang can dôi kê toan nhti môt khoán nd phài trà v thuê tài chinh. 
Câc khoàn thanh toán tin thuê du'dc chia thành chi phi tài chinh và khoân phài trâ n 
g6c nhm dam bâo t'? lê lài suat dinh k' c6 dinh trên s6 di nd cOn lai. Chi phi thuê tài 
chInh duQc ghi nhn vào kêt qua hoat dông kinh doanh, trtr khi các chi phi nay trLtc tiêp 
hlnh thành nên tài san di thuê, trong truOng hp do Se duØc v6n hóa theo chinh sách k 
toán cüa Cong ty v chi phi di vay (xem trinh bay difdi dày). 

Các tài san di thuê tài chinh difdc khau hao trên thOi gian hOu dung itOc tinh Wdng tu 
nhif ap dung vOi tài san thuc sO hüu cüa Cong ty. Tuy nhiên, nu không chk chân là 
ben thuê së có quyn sO hCtu tài san khi hét han hdp dông thuê thl tài san thuê Se dJQc 
khau hao theo thOi gian ngn hdn giOa thdi hn thuê hoc th&i gian 5tt dung hCru ich cüa 
tài san do: 

Chi tiê't thOi gian khâu hao nhu sau: 
S6 nam 

May móc và thiêt b 05 - 10 

Thit b vn phOng 05 - 10 

Thuê hoat dng 

Môt khoân thuê &tdc xem là thuê hoat dông khi ben cho thuê vn dudc huOng phn IOn 
cãc quyn ldi và phâi chiu rüi ro ye quyCn sO hOu tài san. 

Cong ty là ben cho thuê 

Doanh thu cho thuê hoat dông th hiên phn doanh thu cho thuê cd sO h tng ti Trung 
tam Hi ngh! tic citOi Thanh Blnh. Doanh thu cho thuê hot dông duc ghi nhn theo 
phudng pháp &t&ng thng trong su6t thOi gian cho thuê. 

Bât dông san d'âu tu' 

Bat dông san du tu' bao gôm cd sO ha tCng, may móc thiê't b cüa Trung tam Hôi nghi 
Tic cu'Oi Thanh Bmnh do Cong ty nm gi nhm muc dich thu ldi tCf viêc cho thuê dudc 
tnmnh bay theo nguyen giá trit giá tn hao mOn lOy  k. Nguyen giá cüa bat dng san du tu' 
du'c mua bao gm già mua và càc chi phi lien quan tru'c tip nhu' phi dich vu tu' van vC 
luât pháp lien quan, thuê tru'Oc ba và chi phi giao dich lien quan khác. Nguyen giâ bat 
dông san du tu' tu' xây là giá tn quyêt toán cony trinh hoc các chi phi lien quan trc 
tiêp dên bat dng san dCu tu'. 

Bat dông san du tu' cho thuê du'dc khau hao theo phu'dng phàp du'Ong thng bt dCu t11 
khi dLta bat dông san vào khai thác và s1 dung dn ht thOl gian dCu tif ht nàm 2045 
dOi vOl cd sO h tCng và may móc thit b cüa Trung tam Hi nghi Tic citOi Thanh Blnh. 

H AN 
rE 
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CONG TY CO PHAN KHOANG SAN vA XAY DI/NG BINH DIJNG - 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH RIENG (Tiêp theo) MAU SO B 09-DN 

Chi phi xây d/ng cd bàn dä dang 

Càc tài san dang trong qua trinh xây dung phuc vu myc dich san xut, cho thuê, quán 
hoàc cho bt k" muc dich nào khác thidc ghi nhân theo giá g6c. Chi phi nay bao gôm cac 
chi phi cn thi& d hlnh thành tài san ph1i hdp vOi chinh sách kê toan cia Cong ty. Vic 
tInh khgu hao cüa các tài san nay duc áp dyng gi6ng nhtf vói các tài san khác, bt du 
tü khi tài san ó vào trang thai san sang 5i1 dung. 

Các khoàn trà truóc dài han 

Chi phi trâ truóc dài han bao gôm câc khoán chi phi dn bà, giài tóa, chi phi chuyn 
nhudng quyn sct dung dat d khai thác các mó dat, dà và chi phi cái to các mó dá ditc 
coi là có khâ nng dem Iai Idi ich kinh t trong tudng lai cho Cong ty vôi thôi hn tiit môt 
näm trO len. Cac chi phi nay difdc v6n hóa du'i hinh thi(c CáC khoán trâ tru'dc dài hn và 
dtfdc phân b6 vào kêt qua hoat dông kinh doanh theo phudng pháp difäng thng t mt 
nàm dn ba nãm. Riêng các chi phi trà truàc dài hn lien quan den mó dá Tan M, mó 
set PhiiOc Hôa và mó cao Ianh Minh Long dudc phân b6 theo san luQng khai thác hang 
nàm tinh trên t6ng trc? Iung cCia mó. 

Các khoàn du' phàng phái trà 

Các khoân dLt phông phài trâ dudc ghi nhân khi Cong ty có nghia vy nQ hin ti do kt 
qua tit môt su' kiên dã xây ra, và Cong ty cá khà nàng phái thanh toán nghia vu nay. Cac 
khoân dt phàng ditdc xác dinh trên cd sà u'àc tinh ciia Ban Giám d& v các khoân chi 
phi cn thiê't d thanh toán nghia vu nd nay tai ngày kêt thóc niên do kê toán. 

Trái phiêu phát hành 

Cong ty phát hành tral phiu thu'&ng cho muc dch vay dài han. 

Giá tn ghi s ciia trái phiêu thuông du'dc phán ánh trên cd s thun bang tn giá trái phu 
theo mnh giâ trà' (-) Chit khâu trai phi&i cong (+) Phu trôi trái phiu. 

Cong ty theo döi chiêt khau và phu trôi cho tü'ng Ioai trai phiu phát hành và tlnh hlnh 
phân bô ti'ng khoân chiêt khau, phu trôi khi xác djnh chi phi di vay tInh vào chi phi san 
xuat kinh doanh hoc v6n hoâ theo tü'ng ks', cu th: 

- Chi& khâu tral phiu duc phân b6 dn d' tInh vào chi phi di vay titng k'' trong su6t 
thai han ciia trãi phiêu; 

-	 Phu trôi trâi phiu du'dc phân b6 dn d giàm tr11 chi phi di vay t11ng k" trong su6t 
thOl han cüa trái phiu. 

ViOc phân b6 khoàn chit khâu hoäc phu tri có th sü' dung phu'dng pháp lãi suat thi,tc tê 
ho5c phu'dng phap du'Ong thng: 

Theo phu'dng phap lãi suât thut t: Khoàn chi& khâu hoàc phu trôi phân b vào mi 
k' du'c tInh bang chênh Iêch giü'a chi phi ìäì vay phài trá cho mi k' trâ lãi (ditdc 
tinh bang giá tn ghi s6 du k" cia trái phiu nhân (x) vói t' lé al thu'c t trên thi 
truông) vài s6 tiên phái trá tiIng ks'; 
Theo phu'dng phàp difng thang: Khoân chit khau hoàc phu trôi phân b dëu trong 
suöt k' han ciia trái phiu. 

Ghi nhân doanh thu 

Doanh thu du'dc ghi nhân khi kêt qua giao dich difdc xác dlnh mt cách dàng tin cy và 
Cong ty có khá nàng thu dudc các ldi Ich kinh t tCt giao dich nay. 

Doanh thu ban hang du'dc ghi nhân khi dông thOl thóa man tat câ näm (05) diu kiên 
sau: 
(a) Cong ty dä chuyn giao phn Ion niJi ro và Idi ich gn lin vOi quyn sO hO'u san phgm 

hoäc hang hóa cho ngu'i mua; 
(b) COng ty không cOn nm giO' quyn quán I hang hóa nhu' ngu'di sO hO'u hang hóa 

hoàc quyn kigm soát hang hóa; 
(c) Doanh thu thtc xác d]nh tu'dng dOl chc chn; 
(d) Cong ty sé thu du'dc li ich kinh t tj' giao dIch  ban hang; Va 
(e) Xàc dinh du'dc chi phi lien quan den giao dich ban hang. 

"C 
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CONG TV CO PHAN KHOANG SAN vA XAV DIJNG B±NH DIIaNG 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHtNH RIENG (Tip theo) MAU SO B 09-DN 

Doanh thu cCia giao dich v cung cp dich vu duqc ghi nhn khi kt qua ciia giao dich do 
thrlc xác dinh môt cách dáng tin cay. Tru'ng hp giao dich v cung cap dch vy lien quan 
den nhiu nàm thl doanh thu dudc ghi nhân trong nàm theo ket qua phn cong vic dä 
hoàn thành tai ngày kêt thác niên dO k toán c1ia näm do. Kêt qua cia giao dch cung 
cap dich vu diJc xác dinh khi thOa man tat câ b6n (4) diu kiOn sau: 
(a) Doanh thu dudc xác dinh tudng d6i chk chn; 
(b) Co khâ nàng thu dudc ku Ich kinh tê tit giao dlch  curig cp dich vu do; 
(c) Xác dnh dudc phn cong viêc dà hoàn thành tal ngay kt thüc niên do k toán; và 
(d) Xác dinh &rdc chi phi phát sinh cho giao dich và chi phi d hoàn thành giao dich cung 
c5p dch vu do. 

Lai tin gi1i duic ghi nhn trên cd sO dn tIch dudc xác dinh trên s6 dir các tài khoàn ti'ên 
gCil và Iãi suât áp dyng. 

Trd cap thôi viêc phãi trá 

Trd cap thOi viêc cho nhân viên du'dc trIch truOc vào cu61 mi nàm tài chInh cho toàn bô 
ngiti lao dông d lam viOc tai Cong ty tt di 12 tháng trO len. Thdi gian lam viêc dê tInh 
trd cp thôi viêc là t6ng thdi gian ngu'Oi lao dông dã lam viêc thu'c tê cho ngu'Oi sCt dyng 
lao dông tr1t di thOi gian ngu'i lao dông dã tham gia báo him that nghip thea quy dnh 
cCia pháp luât và thOl ian lam viêc dã du'dc ngu'ii sct dung lao dông chi trá trç cp thôi 
vic. Mcrc trich cho moi nm lam vic bang mt ncra mcrc lu'dng bmnh quân tháng theo 
Luât Lao dông, Luât Báo higm Xâ hôi và các vn bàn hu'Ong dn cO lien quan. Mctc lu'dng 
blnh quân tháng d tInh trd cap thôi viOc së &i'c5c diu chinh vào cu61 mi k' báo cáo 
theo mCrc lu'dng blnh quân cia sáu tháng gn nhât tInh den ngày ket thc niên do k 
toán. Tang hay giám cüa khoán trIch tnu'Oc nay së du'dc ghi nhn vào Báo cáo ket qua 
hoat dOng kinh doanh riêng. 

Ngoai tê 

Các nghiêp vu phát sinh bang ngoi tê du'cic chuyn di theo t" giá tai ngày phát sinh 
nghiêp vu. S dir các khoân muc tin tê có g6c ngoai tê tai ngày kt thtk niên d k toán 
thi'dc chuyn di theo t' giá tai ngày nay. Chênh lêch t' giã phát sinh &tdc hach toán vào 
baa cáo ket qua hoat dông kinh doanh riêng. 

Thus 

Thue thu nhâp doanh nghiOp th hiên t6ng giá trl ci:ia s6 thue phài trâ hiên tai và s6 thue 
hoãn lai. 

S thue hiên tai phái trá du'dc tinh dita trên thu nhâp chlu thue trong nàm. Thu nhp chu 
thue khác vOl lçi nhun tnu'Oc thue du'dc trinh bay trên baa cáo ket qua hoat dng kinh 
doanh vi thu nhâp chu thue không bao gm các khoán thu nhp hay chi phi tInh thue 
hoc du'dc khau trt trong các nam khác (bao gm Ca l mang sang, rieu cO) và ngoài ra 
khOng bao gm các chi tiêu khOng chiu thue hoàc không du'dc khau trt. 

Thue thu nhâp hoân lai du'dc tinh trên các khoán chênh lêch giü'a giá tn ghi s và cci sO 
tinh thue thu nhâp ccia các khoán muc tài san hoàc cong nd trên baa cáo tài chInh riêng 
và ditdc ghi nhân thea phircing pháp bang can d6i k toán. Thuê thu nhp hoan li phái 
trá phái du'c ghi nhn cho tat cá các khoán chênh lch tm thai cOn tài san thue thu 
nhâp hoãn lal chi du'cic ghi nhân khi ch& chn có dü cli nhuân tInh thue trong tu'dng lai 
d khâu tnit các khoân chênh lêch tam thOi. 

Thue thu nhâp hoãn al difcic xác dinh theo thue suât dii' tinh sè áp dung cho nam tài san 
du'dc thu hi hay nçl phái trá dulc thanh toán. Thue thu nhp hoan li du'c ghi nhn vào 
kêt qua hoat dông kinh doanh và chi ghi vào vOli c phn khi khoán thuê do có lien quan 
den các khoàn muc du'dc ghi thâng vào vn c6 phn. 

Tài san thue thu nhâp hoãn lal và nd thue thu nhp hoãn li phâi trâ duc bci triI khi 
COng ty cO quyn hp pháp d bi tth' gii?a tài san thuê' thu nhâp hiên hành vOl thue thu 
nhâp hiên hành phái nôp và khi các tài san thue thu nhap hoän li và nci thuê thu nhap 
hoan lai phâi trá lien quan tOl thue thu nhâp doanh nghiêp du'dc quán l bOl cCing môt ccl 
quan thue và Cong ty có dii djnh thanh toán thue thu nhâp hiên hành trên ccl sO thun. 

Viêc xác dinh thue thu nhâp doanh nghiêp cia Cong ty can ct( vào các quy dinh hiên 
hành v thue. Tuy nhiên, nhü'ng quy dlnh  nay thay di theo Wng thOi k' và vic xác dlnh 
sau cCing v thuê thu nhap doanh nghip thy thuôc vào ket qua kigm tra ctia ccl quan 
thue cO thSm quyën. 

Các loal thue khác du'c áp dyng theo các lut thue hin hành tal Viêt Nam. 
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CONG TY CO PHAN KHOANG SAN vA XAY DuNG BINH DIJGNG 
THUVET MINH BAO CÁO TAI CH±NH RIENG (Tiêp theo) MAU SO B 09-DN 

Các qu9 

Càc qu9 du tu phát trin, khen thuàng, phlc Iii và các qu9 khác nèu có së duc trIch 
lap theo nghi quyt cla Oai hôi dng c6 dong Cong ty. 

4. TIN VA CAC KHOAN TLONG DL1NG TIEN 
SO cu5i nm SO du nàm 

VND VND 

Tin mt 2 .93 6 .06 1. 297 1.470.003.976 

Tiën gui ngân hang khOng k' han 34.894. 530 .996 292 .63 1. 100 .433 

Các khoàn tudng duing tin 8 1.000.000.000 
118.830.592.293 294.101.104.409 

Cc khoàn tt.tdng thfdng tin th hiên các khoán tin gui có han tai ngân hang vol thOl 
gian dáo han 1 tháng và hitOng lãi suât cO dlnh 4,5%/nm. 

PHAI THU NGAN HAN CUA KHACH HANG 
SO cuOi näm SO du nm 

VND VND 

Cong ty TNHH Xây dung Lê Phan 4.993.788.683 11.32 1.386.179 
Cong ty TNHH Ngcc QuI 16.495.703.816 6 .98 1.69 1.735 
Cong Ty c6 Phn Du TitThitdng Mal 
Dich Vu Binh Difdng 

31.571.607.364 

Các khoán phâl thu khách hang khc 96.866 .164.668 86.077.218.191 

149.927.264.531 104.380.296.105 

PHAI THU CHO VAY NGAN HAN 

Phâi thu cho vay ngân han th hiên khoân tin cho Cong ty c6 phn Du tu Thiên Lôc 
Kim vay. Tai ngày 31 thng 12 nãm 2018, Cong ty â trIch lap du phông cho khoân cho 
vay nay vOl sO tiên là 21.000.000.000 dông (tal ngày 31 thng 12 nm 2017: 0 dng). 

6. PHAI THU KHAC 

a. Ngàn han 

55 cuSi nam SO du nm 
VND VND 

Phái thu Ii tin gi1 - 1.039.961.667 
Phài thu ngui lao dông 354.726.135 1.266.384.000 
Nguyn Thl Loan 145.200.000 23.903.110.000 
Oy thc du tu 616 .600 .000 .0 00 
Cong ty C phn Thudng mai Va Dich vu 4G I 
Danh Viêt (*) 157 .676 .667 .0 00 

IMHI 
COng ty CP B6t Dông san Minh TrI - 58.000.000.000 IT.  
Cc khoán phài thu khc 3.965.689.136 3.000.000.000 (NA] 

778.742.282.271 87.209.455.667 
b. Dài hn p. 
K' cifdc, k qu9 24.464.328.084 18.357.602.561 
Hdp tác x Dich Vu Van Tái Khai Khong 
Thàng Long (**) 6 .400 .000 .0 00 

30.864.328.084 18.357.602.561 

809.606.610.355 105.567.058.228 

(*) Th hiên giâ tn câc khoân du tu vOl hmnh thüc hdp dng hp tác kinh doanh phân 
chia Idi nhuân vOi Cong ty c6 phn Thudng mi và Dich vu Danh Viêt. 

(**) Thg hiên khoán phâi thu vOi cong ty con. 

5.  

6.  
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CONG TY CO PHAN KHOANG SAN vA XAY DLING BINH DLING 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CH±NH RIENG (Tiêp theo) MAU so B 09-DN 

8. DL% PHÔNG PHAI THU NGAN HAN KHÔ DÔI 

$5 cu5 n3ro SO 08u n3m 
VNO VND 

Cong ty C6 phn 
bäu tuThién L Kim 

Ph6i thu ngSn hn 
ca khéch hang 

Gag5c 

30.000.000.000 

19.524.828.177 

0VphSng 

(21.000.000.000) 

(9.866.263.272) 

Gl tn cO thg 
thu hOl 

9.000.000.000 

9.658.564.905 

Giá 9& 

17.459.036.416 

D phOng 

(5.982.914.047) 

GIá tn cO th 
thu höi 

11.476.122.369 
49.524.828.177 (30.866.263.272) 18.658.564.905 17.459.036.416 (5.982.914.047) 11.476.122.369 

9.  HANG TON KHO 
S6 cuOi nàm S6 du nm 

VND VND 

Nguyen lieu, vat lieu 8.607.939.932 10.687.279.841 
Cong cu, dung cu 573.920.427 634.002.004 
Chi phi san xut, kinh doanh dà dang 601.062.581 315.251.723 
Thành phm 39.434.217.939 51.813.875.244 
Hang hóa 134.715.177 72.819.361 

49.351.856.056 63.523.228.173 

Trong nàm, Cong ty không trIch lap du phàng giám giá hang ton kho vi không có du 
hiêu suy giám giá tr. 

10.  CHI PHf TRA TRII&C 

So cuôi nàm S6dâu nàm 

a. Ngàn han 
VND VND 

- Cong cu, dung cy xuât dung 2.767.644.080 3 .7 22. 220 .653 
- Chi phi thp quyèn khai thäc 11.693.406.038 
- Chi phItrâ tritOc ngn han khãc 6. 938 .2 7 3 .842 4 .30 7 .694 .9 3 3 

b. Dài han 
21.399.323.960 8.029.915.586 

- Chi phi den b 44. 38 1.9 58 .378 69 .999.729 .884 
- Chi phi cap quyën khai thác 37.949.176.358 30 .607 .6 12 .62 1 
- Cong cu, dung cy xuât dung 1.365.999.313 2 .4 11. 839 .505 
- Chi phi trà truOc dài han khác 48 .2 18 .657 .494 2 1.983.504.164 

131.915.791.543 125.002.686.174 

Cong ty dã d11ng các quyên khai thàc mO khoâng san và quyn ldi lien quan tai mO dá 
Tan M9, mó dá Phuc Vinh, mó set Phuc HOa, mO cao Ianh Minh Long ê the chap cho 
khoân vay bang tri phieu (xem Thuyet minh so 23). 

I 

U H 
E 
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CONG TV CO PHAN KHOANG SAN vA XAY DUNG BINH DU'O'NG 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH RIENG (Tiêp theo) MAU SO B 09-DN 

11. THUE vA cAc KNOAN PHAI NÔP/THU NHA NIJcYC 

SO du nm 
SO phái nôp 

trona nàm 
SO dã thyc np 

trong nàm SO cuOl nàm 
VND VND VND VND 

Thud giá tr( gia tang 3.643.418.155 37.959.615.005 39.259.913.756 2.343.119.404 
Thuff thu nhp doanh nghip 6.575.432.758 37,131,912.127 34.565.054.685 9.142.290.200 
Thud thu nhp cá nhân (548.364.934) 5.497.397.141 5.231.156.689 (282 .124.482) 
ThuOtài nguyen 13.554.697.566 38.488.561.064 47.223.844.013 4.819.414.617 
1in nhà 5t, tin thuê dt 32.853.600.226 32.853.600.226 
ThumOnbài 14.000.000 14.000.000 
Thutài nguyen (7.848.358) 7.848.358 
Phi báo ye mOi trng 3.202.460.116 10.448.766.380 12.353.262.210 1.297.964,286 
Phicffpquyn khaithácmó 
khoang san 

33.968.628.120 33.968.628.120 

Các khoân phái np khác 184.253.334 184.253.334 

26.419.795.303 196.554.581.755 205.653.713.033 17.320.664.025 

Trong do 

SO cu51 nam SO du näm 
Cáckhoânphâithu 
Thuethunhapca nhân 282 .124.482 548.364.934 
ThuO tài nguyen 7 .848.358 

282.124.482 556.213.292 

Các khoán phái trà 
ThuO giá tn gia tang 2.343.119.404 3.643.418.155 
ThuO thu nhâp doanh nghip 9. 142.290.200 6.575.432.758 
ThuO tài nguyen 4.819.414.617 13.554.697.566 
Phibáo ye môitrng 1.297.964.286 3 .202.460. 116 

17.602.788.507 26.976.008.595 
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CONG TY cô PHAN KHOANG SAN vA XAY DLING BINH DUaNG 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CH±NH RIENG (Tiêp theo) MAU SO B 09-DN 

12. TAI SAN CO DINH Hc%U 

NGUYEN GM 

H±NH 

Nhà xifOng Va 

vat kiên trüc 

May móc và 
thit bi 

Phudng tiên 
vn tãi 

ThiOt bi 
van phOng T6ng cong 

VN D VN D VN D VN D VN D 

So du'du nàm 114.682.843.832 177.984.365.866 30.517.429.126 2.661.686.222 325.846.325.046 
Thng trong nàm 4.294.701.899 2 1.431.361. 537 194.454. 545 25 .92 0 .5 17 .981 

Du tuxâydiing Cd bàn 
hoàn thành 

21. 142 .793 .626 21. 142 .793 .626 

Thanh I'' (1. 173 .9 10 .416) (114.8 17 .362 .448) (393.545.455) (989.635.000) (117.374.453.319) 
Gop vOn vào cOng ty con (998 .603.673) (946.980.909) (87 1.740.844) (2 .8 17 .3 25 .426) 
Phân Ioai Iai (13.580.727.881) 12 .806 .2 59 .502 761.3 27 .879 13. 140 .500 
So du' cuô'i nâm 103.224.303.76 1 117.600.437.174 30.013.470.706 1.879.646.267 252.7 17.857.908 

GITRIHAO MON LUY KE 
SO dudàu nàm 54.426.944.804 111.8 2 2.503 .348 24.148.351.052 1.408.121.417 191.805.920.621 
Khu hao trong nm 4 .009 .377 .899 8 .290 .9 23 .579 1.0 55 .89 1.496 172 .909 .80 1 13.529.102.775 
Thanh I (1. 173 .9 10 .416) (27.308.717.397) (393.545.455) (129 .805 .80 1) (29 .005 .979 .069) 

Gop vOn vào Cong ty con (894.765.122) (528 .37 1.329) (801.935. 138) (2.225.071.589) 
Phân Ioai Iai (362.170 .20 1) 192 .9 37 .964 2 12. 179 .888 (42 .947 .65 1) 
So du' cuO'i nàm 56.005.476.964 92.469.276.165 24.220.941.843 1.408.277.766 174.103.972.738 

GIATRICÔN LAI 

Tai ngày dâu nâm 60.255.899.028 66.161.862.518 6.369.078.074 1.253.564.805 134.040.404.425 

Taj ngày cuôi nàm 47.218.826.797 25.131.161.009 5.792.528.863 471.368.501 78.6 13.885.170 

Ti ngày 31 tháng 12 nam 2018, tài Sfl cO dnh hOu hinh cüa COng ty bao gôm môt sO tài san d khu hao hOt nhung van cOn sct dung vOl nguyen già là 
115.429.444.634 ng (tai ngày 31 thàng 12 nàm 2017: 112.004.387.913 ông). 
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CONG TY cô PHAN KHOANG SAN vA XAY DUNG B±NH DUcYNG 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CH±NH RIENG (Tiêp theo) MAU SO B 09-DN 

13.  TAI SAN CO DINH THUE TAI CH±NH 

May móc và 
thiêt bi 

lhiOt bi 
van phOng lông 

NGUYEN GIA 
So du du nm 

VN D VN D VN D 

Tang trong nàm 82 .524 .399 .107 859.829.199 83.384.228.306 
Sô du cuôi nãm - 82.524.399.107 859.829.199 83.384.228.306 

GIATIU HAO MON LUY KE 
SO du dâu nàm 
Khâu hao trong nàm 5 .050.189 .597 98 .386 .0 64 5. 148 .5 75 .66 1 
So dii cuôi nam 5.050.189.597 98.386.064 5.148.575.661 

GIATRICÔN LAI 

Tai ngày d'âu nãm 

Tai ngày cuói nàm 77.474.209.5 10 761.443.135 78.235.652.645 

14.  TAI SAN CO DINH VÔ HINH 

Quyn st Phän mêm 
dung dt may tInh Tang 

VN D VN D VN D 
NGUYEN GIA 
SO d Thu nam 1.807 .72 1.60 0 761.880.000 2.569.601.600 
Thng trong nam 292.600.000 292.600.000 
S6 du' cu61 nám 1.807.721.600 1.054.480.000 2.862.201.600 

GIA TRI HAO MON LOY KE 
SO d du nàm 890.54 1.156 640 .249 .364 1.530.790.520 
KhOu hao trong nàm 42 .308 .460 224.185.189 266 .493 .649 
SO du' cuô'i nam 932.849.616 864.434.553 1.797.284.169 

GIA TRI CON Lu 

Tai ngày dâu nãm 917.180.444 121.630.636 1.038.811.080 

Tai ngày cuô'i n5m 874.871.984 190.045.447 1.064.917.431 

0-00 

15.  BAT DÔNG SAN DAU TLI •IANI 
.  TY 

Cd s ha tang May móc thiêt bi Tnq ) Mu 
VN D VND VN D (1 

NGUYEN GIA 
SO didu nàmvà cuôi nàm 23 .354 .040 .227 13.399.878.485 36. 753 .9 18 .712 

AI 

GIATRI HAO MON LUY KE 
S6 du'du näm 3 .950 .533. 194 2 .966 .60 1.850 6.917.135.044 

Khu hao trong näm 1.003.738.368 1.337.202.252 2 .340 .940 .620 
Phân cal al (983.931.345) 983 .93 1. 345 
Sô'du!cuôi näm 3.970.340.217 5.287.735.447 9.258.075.664 

GIA TRI CON LAI 
Tal ngãy dâu näm 19.403.507.032 10.433.276.635 29.836.783.668 

Ti ngáy cuâ°i näm 19.383.700.010 8.112.143.038 27.495.843.048 

Bt dông san du tu th hiên Cd sO h tang và may móc thiOt bi cüa Trung tam HÔI nghi 
Tiêc cu'Oi Thanh Blnh. 
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CONG TY cô PHAN KHOANG SAN vA XAY DUNG BINH DL%NG 
THUVET MINH BAO CÁO TAI CH±NH RIENG (Tiêp theo) MAU so B 09-DN 

Theo quy dinh tal Chun mit Kê toán Viêt Nam sO 05 - "Ba't dng san du tu"', giá tr 
hdp I' cüa bat ông san du tu tai ngày kêt thCic niên ô k€ toán cn dudc trinh bay. Tai 
ngày 31 thàng 12 nm 2018, Cong ty không thut hin viêc xác dinh gia tn hdp I' cüa bt 
dông san du tu' vi Cong ty không có Cd sO dinh giá cüng nhu' không có tài san nào cling 
loi d' xác dlnh  giá trl hQp I' cáa nhü'ng bt dng san du tit nay. 

16. CHI PHt XAY DUNG ca BÀN D DANG 

S6 cu61 n5m S6 dàu nàm 

Giá g6c Giá tr Co th thu Giã g6c Giá tr có th thu  

VND VND VND VND 

Xây du'ng Cd bàn dO dang 60.725.264.838 60.725.264.838 13.822.714.705 13.822.714.705 

Trong do: 

SO cu6i nàm SO du nàm 

 

VN D 

 

VN D 

Mua sm tài san cO dinh 5.655.800.139 
Cong trinh dy' an mO dá Tam Lp 8.420.002.800 

COng trinh du' an mO set Phu'Oc HOa 42.239.046.000 

Khàc 4.410.415.899 

 

8 .420 .002 .800 

5 .402 .7 11.905 

    

60.725.264.838 13.822.714.705 

17. E)AU TI! TAI CHfNH DAI HAN 

Dâu tu' vào cong ty con 

SO cuOl nlm SO d2u nm 

Gi gOc Dy' phông Gi gOc Di! phOng 

VND VND VND VND 

Cong ty TNHH Pht trin Cong nghiêp 
KSB 
Cong ty c6 phn nifOc uOng tinh khiOt 

Ong chai Silkwater 
Cong ty TNHH Hue Minh 
Hdp tác xã Dich vu Van tãi Khai 
khoáng Thng Long 

300.000.000.000 

 

300.000.000.000 (375.261.058) 

2. 550. 000. 000 

18. 857. 069. 500 

103.803.700.000 

(1.456.273.740) 

 

   

425.210.769.500 (1.456.273.740) 300.000.000.000 (375.261.058 

Thông tin chi tit v cong ty con cia Cong ty tai ngày 31 tháng 12 nàm 2018 nhu'sau: 

Ten cong ty 

COng ty TNHH Phât triOn Cong nghiêp 
KSB 
Cong ty CO phn nu'àc uOng tinh khit 
dóng chai Silkwater 

Cong ty TNHH Hue Minh 

Hdp tác xä Dich vu Van tài Khai khoáng 
Thàng Long 

Ndi thành Ty Iê quyên 
lap và hoat T' lê phn biOu quyêt 

si hO'u 
dOng  nmgii?  

% 

Viét Nam 100% 100% 

VietNam 51% 51% 

VietNam 100% 100% 

Viët Nam 100% 100%  

Hoat dông chInh 

Phát trin 
khu cong Nghiêp 

San xut 
nu'iiC dOng chal 

Khai thác 
khoáng san 

Khai thâc 
khoáng san 

H41 

E 

Cong ty TNHH Phat Trin Cong nghiêp KSB du'dc thành lap theo Glay Chirng nhn däng 
k' kinh doanh sO 3702613027 ngày 28 thâng 10 nàm 2017 và süa dôi ln thCt 1 ngày 12 
thang 10 nàm 2018, do SO K hoach và Ou tu' tinh Blnh Ditdng cap vOi vOn diu lê là 
300.000.000.000 dông. Tai ngày 31 tháng 12 nm 2018, COng ty dã gop dO vOn vào 
COng ty con nay bang tiën, tài san c5 dinh, bat dng san du tu' và các tài san khác. 

Cong ty C 6  phn nu'Oc u6ng tinh khiOt dóng chai Silkwater duØc thành 1p theo Giây 
ChO'ng nhân dàng k kinh doanh sO 3702672544 ngày 13 tháng 6 näm 2018 do SO K 
hoach và u tu' tinh Bmnh Du'dng cap vOi vOn diëu lê là 5.000.000.000 dông. Tai ngày 31 
tháng 12 nàm 2018, Cong ty dâ gop dO vOn vào Cong ty con nay bang tin và tài san cO 
din h. 
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Cong ty TNHH Hue Minh udc thành lap theo Giây ChiThg nhân dàng k kinh doanh In 
dâu s6 2900759234 ngày 7 thong 4 nàm 2006 và sLta dôi ln thi 10 ngày 30 tháng 7 
nm 2018, do So Kê hoach và Du tu' tinh Nghê An cap vOi vOn diu lê là 
20.000.000.000 dông. Tai ngày 31 thng 12 nãm 2018, Cong ty dã gop dü vOn vào Cong 
ty con nay bng tiën. 

Hdp tác xà Dich vu Van tâi Khai khoáng Thng LonQ dudc thành lap theo Giây ChC(ng 
nhân dàng k' kinh doanh sO 470107000019 thay dOi ln thir 8 ngày 28 thàng 9 näm 
2018 do SO K hoch và Du tu' tinh Ong Nai cap vOl vOn iu le là 30.000.000.000 
ông. Thi ngày 31 thng 12 nm 2018, Cong ty dã gop di) vOn vào Cong ty con nay bng 

tin. 

Dâu tu vào cong ty lien kêt 

56 cu6i nm So du nàm 
Giá gOc Dii phàng Gi g6c Dii phOng 

VND VND VND VND 

COng ty C6 phn PhO F'Jam Sn 35.000.000.000 (11.862.862.836) -  

Thông tin chi tigt ye cong ty lien kOt ccia Cong ty tai ngày 31 tháng 12 nàm 2018 nhif 
sau: 

Ten cOng ty 
Ndi thành T' Iê quyCn 

lap và hoat T' l phn bigu quyêt 
sà h0u dOnq nmgi0  

% 

VietNam 35% 35% 

Hoat dng chInh 

Cong ty CO phn PhO Nam Sdn Cung Cap Vt lieu 
xây dung 

Cong ty C6 phn Phi) Nam Sdn difdc thành lap theo Giâ'y ChiYng nhân dàng k kinh doanh 
sO 2900759234 ngày 20 tháng 3 nàm 2008, do Sd K hoach và Cu tit tinh Thanh Hóa 
cap vOl vOn diu lê là 80.000.000.000 dng. Ti ngày 31 thng 12 nàm 2018, Cong ty dâ 
gop di) vOn vào Cong ty lien kOt nay bng tiCn. 

18. TAI SAN THUE THU NHP HOAN LAI 

Dudi dày là tài san thug thu nhâp hoãn lal do COng ty ghi nhân và su' thay d61 cOa các 
khoân myc nay trong nm và nãm tritOc. 

Chi phI phái trá 
Va cc khoán dii phOng khác  

VN D 

Tal ngày du nãm triidc 
Chuyn sang ldi nhuân trong nàm 
Tai ngày cuôi nãm trUóc 
Chuyn sang Idi nhuân trong nàm 
Tai ngày cuôi näm nay  

6.064.922.178 
(37 .576 .260) 

6.027.345.9 18 
390 .672 .481 

6.418.018.399 

19. PHA! TRA NGIJOI BAN NGAN HAN 

Phái trã cho hoat dông kinh doanh 
khong san 
Phái trã cho hot ang cho thuê khu 
cOng nghiep và dich vu khâc 

SO cuOl nàm 55 du 
VND VND 

18 .42 7 .459 .537 19.044.011.122 

12.147.748.25 1 8 .697 .369 .875 

30.575.207.188 27.741.380.997 
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20. PHAI TRA DAI H4N KHAC 
S6 cuOl nàm SO du nm 

VND VND 

Cong ty TNHH Phát trign Cong nghiêp KSB 
Cong ty C6 phân nu'Oc uOng tinh khit óng 
chal Silkwater 

3 10. 620. 909. 785 

1.022.609.806 

 

388.192.846.524 

    

311.643.519.591 388.192.846.524 

Phái trâ dài han khâc cho Cong ty TNHH Phát Trin Cong Nghiêp KSB (Cong ty con) là 
khoân doanh thu chifa thifc hiên ma COng ty cn phái chuyn cho Cong ty con khi thyc 
hiên gop vOn bng bt ông san du tu là quyn st dung ât và cd s ha tng Khu Cong 
nghip Ot CuOc, Huyên Bc Tan Uyên, Tinh Blnh Du'dng. 

21. DU PHÔNG PHAI TRA DAX HAN 

Tai ngày d!âu  näm 
TrIch lap trong nm 
Si) dung 
Tai ngày cu6i nãm 

DiI phOng chi phi 
cal tao môi triRcna  

VN D 

23.344.279.590 
347 .656 .674 

(201.590.643)  
23.490.345.621 

Dt phOng tr cap 
mat viêc lam 

VN D 

6.792.450.000 
1.634.848.227 

(1.737.688.227) 
6.689.610.000 

T6ng cong 

VN D 

30.136.729.590 
1.982.504.901 

(1.939.278.870)  
30.179.955.621 

    

22. VAY vA NG THUE TAI CHiN H NGAN HAN 

Sd du nim Trong nim 56 cu61 nim 

VN D VND VN 0 

Giá t 
56 cd khi ning 

ring 
trá fld 

Giam Gii tn 
Sd cd khi ning 

tn nd 
Vay nn han 
Nd thuê tii chinh dii han den 
han tn (xem Thuy6t niinh Sd 
23) 

114.645.054.007 

18.341.633.874 

66.000.547.513 

5.013.132.922 

48.644.506.494 

13.328.500.952 

48.644.506.494 

13.328.500.952 

- 132.986.687.881 71.013.680.435 61.973.007.446 61.973.007.446 

Vay ngn hn th hin khoân tin dung tir Ngân hang Thudng mal c6 phn Ngoai thifdng 
Viêt Nam ("Vietcombank") vói t6ng han mCfc tin dung là 70.000.000.000 dông Va dáo 
han ngày 07 thâng 6 nàm 2019. Muc  dch cüa khoân tin dung nhm b sung nhu cu tin 
dung ngn hn hp pháp, hQp l' hdp lê phuc vu hot ông san xuât kinh doanh ct)a Cong 
ty. Khoân tin dung nay khOng có bâo âm Va chiu lãi theo miYc al suât thông báo bài 
Ngân hang Thitdng mi C6 phn Ngoi thung Vit Nam ti ngày giái ngân. 
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CONG TY CO PHAN KHOANG SAN vA XAY DUNG BINH D1NG 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CH±NH RIENG (Tiêp theo) MAU sO B 09-DN 

23. VAY vA NcY THU TAI CHINH DAI HAN 

SO dlu nIm TTOnQ nlm SO cuOl näm 
VND VND 
S6cókhãnng 

Gia tn Thng Giám 
tnâ n 

VND 
SO CO khâ nàng 

GIá tn 
tnâ n 

Nq thuO tài chinh dàl hn 58.687.821.854 18.341.633.874 40.346.187.980 40.346.187.980 
Trái phiOu phát hành 500.000.000.000 500.000.000.000 500.000.000.000 
- Ngân hang IiIcP Ngoi 
thLfdngViêtNam -chinhãnh 125.000.000.000 125.000.000.000 125.000.000.000 
HO hiMinh 

- Cong ty TNHH Chá7ig 
Khoân Ngân hang ThICP 51.300.000.000 51.300.000.000 51.300.000.000 
Ngo4i thfdng Vit Ham 

- Cong ty cd phan Logistic 
Hang KhOng 

30.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 

- Các cá nhân khác 293.700.000.000 2 93.700.000.000 293.700.000.000 

- 558.687.821.854 18.341.633.874 540.346.187.980 540.346.187.980 

Nd thuê tài chinh dài han thg hiên khoán nd thuê tài chinh t1r Cong ty TNHH MW Cho 
thuê Tài chInh Ngân hang Thudng mi C phn Ngoi thifdng Vit Nam - Chi nhánh 
Thành ph6 H ChI Minh ye có thai han thuê ln luç%t là 48 tháng và 60 than9 k tif ngày 
Cong ty me nhân udc khoán giái ngân du tiên. Khoàn nd thuê tài chInh nay không có 
dam báo và chiu lâi suit cho thuê áp dyng trong sáu tháng du k tit ngày giâi ngân là 
8,5%/nàm. Sau do lãi suit cho thuê ditdc tinh bang lãi su5t huy dng tit kim 12 tháng 
d61 vOi Ca nhân hmnh thCtc trá lãi sau do ngân hang Thudng mi C6 phn Ngoi thitdng 
Viet Nam - Chi nhánh H Chi Minh cong b6 tai thai digm do cong biên do 2,8%/nàm. 

Trai phiêu phãt hành thg hiên 5 ngàn trái phiu do Cong ty phát hành vOi mnh giá là 
100.000.000 Thng/trái phiu. Khoán trái phiu nay có han tCt 22 tháng 6 nm 2018 
dn 22 ththng 6 nàm 2022 vài lãi suät 9,5%/nm cho k'' tInh lãi du tiên. Lãi suät ccia 
trái phiu áp dung cho các k' tinh lãi tip theo là lâi suät thà ni &tc tInh bang Iãi suit 
tham chiêu cong  3,3%/nm. Lãi suit tham chiu dCing d tInh lãi suit cho mi k' tInh lài 
là blnh quân Iãi sugt tin gcri tit kiêm cá nhân bang dông Viêt Nam (trâ läi sau) k" han 
12 ththng hoc tifdng diidng dudc cong b6 trên website chInh thic ccia Ngân hang Thitdng 
mai C phn Ngoai Thitdng Viet Nam (áp dyng cho chi nhánh sà giao dich), Ngân hang 
lhijcrng mai C6 phn Du tii và Phát trign Viêt Nam (áp dung cho khu vitc Thành ph6 Ha 
Nôi), Ngân hang Thtfdng mi C6 phn COng thltdng Viêt Nam và Ngân hang Nông nghiOp 
và Phát trign Nông thôn Viêt Nam (mi ngân hang nay ditiic gçi là ngân hang tham 
chiu) vào ngày xác dinh Iãi suit cho k' tInh lãi do. Khoân g6c cóa trái phiu së diiqc 
thanh toán mt ln vào ngày dáo hn hoàc ngày mua li tritóc han hoc ngày ma các trái 
phiu den han thanh toán do các nguyen nhân khâc theo các diêu kiin trái phi&u nay 
(thy tcrng trit&ng hqp áp dung). Vic thanh toán lâi trái phieu di.tqc thjc hin (i) vào ngày 
thanh tothn lãi tltdng Ctng (ii) ngày dão han hoc (iii) ngày mua li trc hn hoc (iv) 
ngày ma các trái phiêu phi&u den hn thanh toán do nguyen nhân khác theo các diu 
kiên trái phi€u nay (t,tng tritäng hp ãp dung). Cong ty dã dàng các quyn sã dyng dt 
Va quyn Idi riêng lien quan tai Khu Cong nghip Dt Cu6c, X Dt Cu6c, Huyn Bk Tan 
Uyên, Tinh Bmnh Dlidng (KCN Oet Cu6c), các quyn khai thác mO khoáng san và quyn ldi 
lien quan tai mO dá Tan M9, mO dá Phuóc Vinh, ma set Phuóc HOa, mó cao lanh Minh 
Long d the chap cho khoàn trái phieu nay (xem Thuyet minh s6 10). 

Các khoàn nd thuê tài chInh dài han du'dc hoàn trà theo lich bigu sau: 

Các khoan tin thuê tOi thigu Giá tn hin tai ccia các khoán tiën 
thuê tOl thiu 

TnOflg vóng mt nam 
Tnoflg nm thct 2 
Tiit nm thCt 3 n nm thCr 5 

S6cu6ik' S6duk 
VND VND 

19.162.890.318 
16.382.370.544 
29.920.661.990 

Sôcu6ik, S6duk, 
VND 

13.328.500.952 
13.328.500.952 
27 .0 17 .687 .028 

TnCt: Các khoán phi tàl chinh 
tnong tudng Iai 

65.465.922.852 

(11.79 1.233.920) 

53 .674 .688 .932 

GIâ tr hn tal cOa các khoàn 
thuê tal chinh phai tnâ 

53.674.688.932 - 53.674.688.932 

Tnt: sO phái trà trong yang 12 
tháng (diJ.c trinh bay a ph3n 
n ngn hen) 
S6 phâi tna sau 12 tháng 

(13.328.500.952) 

40.346.187.980 
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CONG TV CO PHAN KHOANG SAN vA XAV DuNG B±NH DU'NG 
THUVET MINH BAO CÁO TAI CHtNH RIENG (Tiép theo) 

24. VÔNCHUSGHCIU 

SO cuOl nàm 

MAU SO B 09-ON 

SO u nãm 

Ou'dc phép phát hành: 
SO Iudng c6 phn 53 .779 .882 46.800.000 

Mênh giá - ông/c6 phn 10 .000 10 .000 
Giá tn (dông) 537.798.820.000 468.000.000.000 

Dä u'dc phát hành và gop vOn dü: 
SO li!dng c phn 53 .779 .882 46.800.000 

Mênh giá - ông/c6 phn 10 .0 00 10 .000 
Giá tn (dông) 537.798.820.000 468.000.000.000 

Cong ty chi phát hành môt loai c6 phn ph6 thông không duc hifOng c tüc cO dnh vi 
ménh giá là 10.000 dng/c6 phn. c6 dông so hüu c6 phn ph thông uc nhn c6 tCtc 
khi udc cong bO và có quyën biu quyt theo ti Iê môt quyën biu quyêt cho mi c 
phn sO hüu tal các cuôc hpp c6 dông cüa Cong ty. 

Theo Ngh quyêt Dai hôi ông c6 dông thi.tdng niên nãm 2018 sO 01/2018/NQ-HDCD 
ngày 18 thng 4 nàm 2018, các c dông cüa Cong ty dã phé duyet  mc chi trâ c6 tirc cia 
nàm 2017 là 117.000.000.000 dông, bng 25% vOn diu lê. Trong ó, sO tin 
32.760.000.000 dông (t' lê 7%) dä thidc tam thanh toán trong näm 2017, phn cOn Il 
sé du'Qc thanh toãn trong nàm 2018 bng tin mat vOi sO tiën là 37.440.000.000 dông 
(ti' Iê 8%) và bang c6 phiêu vOl sO tin là 46.800.000.000 dông (t" lê 10%). Dng thai, 
thông qua viêc tang vOn diêu lê theo chu'dng trinh lila chon cho ngu'di lao dng ("ESOP") 
vOl sO kJdng c6 phiêij di! kiên phát hành là 2.300.000 c6 phiêu vOi mênh giâ 10.000 dông 
Tai ngày 19 tháng 9 nãm 2018, Cong ty dâ hoàn thành viêc chi trà c6 tCtc bang tin mt 
và tang vOn diu Iê tt 468.000.000.000 dng len 514.798.820.000 dông tu'dng ttng vOl 
phn c6 tCtc bang c6 phi€u. 

Theo Nghi quyOt Hôi dng Quán tn sO 25/2018/NQ-HOQT ngày 22 thng 10 nam 2018 v 
viêc trin khai phát hành ESOP 2018, Hôi dông Quàn tn cüa Cong ty dä trign khai viêc 
tang vOn diëu I theo chu'dng trinh ESOP 2018 vOl sO lu'Øng cö phiêu di( kn phát hành là 
2.300.000 c6 phiOu vOi mênh già 10.000 dng. Tai ngày 27 thàng 11 nãm 2018, Cong ty 
dã nhân &fdc toàn bô sO tin tt chu'dng trinh ESOP 2018 vOl gin tn 23.000.000.000 dng 
cing nhu' dã hoàn tt viêc phát hành c6 phiu theo chu'dng trmnh ESOP 2018 và tang vOn 
diu lê tCt 514.798.820.000 dông len 537.798.820.000 dng. 

Câc c6 phiêu (1 c phn/c6 phiêu) së &tc phát hành theo chu'dng tnmnh ESOP 2018 sé 
chu quy dnh ye han ch chuyn nhung nhi! sau: 

- Ht nàm thü' hal (24 thâng sau ngày hoàn tat dt phát hành c6 phiêu theo chu'dng 
trinh ESOP 2018): t' lê c6 phi&u di!dc chuyn nhudng tOi da 50% trên t6ng sO fttdng c6 
phiêu du'Qc phát hành và chuyn giao. 

- HOt n5m thit ba (36 tháng sau ngày hoàn tt &lt phát hành c6 phiOu theo chifdng trinh 
ESOP 2018): t" Iê c6 phiOu du'dc chuyn nhung là 50°h trên t6ng sO Ii!dng c6 phiOu 
du'Qc phát hành và chuyn giao cOn Il. 

Danh snch các c dông chInh c1ia Cong ty nm giO' 5%  c phn trO len và các c6 dông 
khác nhiisau: 

SO cuOl nàm SO dâu nm 

CO phiOu % VND CO phiu % VND 

Cong ty C6 phn DRH 14.468.960 26,90 144.689.600.000 10.453.600 22,34 104.536.000.000 
Holding 
c6 OOng khc 39.310.922 73,10 393.109.220.000 36.346.400 77,66 363.464.000.000 

53.779.882 100 537.798.820.000 46.800.000 100 468.000.000.000 
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CONG TY CO PHAN KHOANG SAN vA XAY DtING BINH DUNG 
THUVET MINH BAO CÁO iAi CHtNH RIENG (Tiêp theo) MAU SO B 09-DN 

Thay d61 trong von chü sä hüu trong nám nhu sau: 

VOn gop ccia 
chá sO hCru 

Thàng di 
vOn c6 phn 

Qu9 du tt! 
phát triê'n 

Ldi nhuân sau thug 
chifa phân ph61 T6nq cong 

So' di! cTâu nàm trL1&c 

Tang v6n trong nàm 
Ldi nhuân trong nãm tru'c 

VN D 

234.000.000.000 

234.000.000.000 

VN D 

1.658.500 

VND 

251.896.444.170 

(234.000.000.000) 

VND 

123.331.757.201 

- 
277 .208 .577 .730 

VN D 

609.229.859.871 

277 .208 .5 77.730 
Phân ph61 các qu 27.720 .85 7 .773 (99 .59 1.906 .534) (71.871.048 .76 1) 
Chia c tttc (56. 160 .000 .000) (56. 160 .000 .000) 
SôdLtdâu näm nay 468.000.000.000 1.658.500 45.617.301.943 244.788.428.397 758.407.388.840 

Tang von trong nàm 69 .798.820 .000 (46.798.820.000) 23 .000 .000 .000 
Ldi nhuân trong nàm nay 227 .265 .682 .946 227 .265 .682 .946 
Phân ph6i cãc qu 22 .726 .568.29 5 (61.36 1.734.396) (38.635.166.101) 

Chia c tCtc bng tin (37 .440 .000 .000) (3 7.440.000.000) 

Sôdu'cuôi nâm 537.798.820.000 1.658.500 68.343.870.238 326.453.556.947 932.597.905.685 

COng theo Nghi quyOt Oai hôi dng c6 dOng thuOng niên nàm 2018 sO 01/2018/NQ-OHOCD, Cong ty dã trich qu9 du tu' phàt trin c1ia nàm 2018 là 
22.726.568.295 dông, qu9 diu hành cCia Hi dông Quân tn và Ban Kim soát là 4.545.313.659 dng, qu9 khen thu'Ong phüc Idi là 34.089.852.442 
dông ttf ldi nhuân sau thuê' cüa nãm 2018. 

SO lieu cuOl ciJng v chia c tüc và trIch lap các qu9 tà kêt qua hot dng kinh doanh nàm 2018 Se du'dc các c6 ông cüa Cong ty phê duyt tai Oi 
hôi dâng c6 dOng thifOng niên nàm 2019. 
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B 
. CONG TYCÔ PHAN KHOANG SAN VAXAY D(/NG BtNH DU'aNG 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CH±NH RIENG (Tiêp theo) MAU SO B 09-DN 

$ 25. CAC KHOAN MUC NGOAI BANG CAN DÔI KE TOAN 

S6cuôinm S6dunm 
NQoi t các loal 

-Do a M9 (USD) 307 909 
-Euro(EUR) 7 7 

B 26. DOANH THU THUAN VE BÀN HANG vA CUNG CAP DICH Vy 

a Nmnay Nàmtruc 
VND VND 

a 
Doanh thu bàn hang 766.427.499.445 1.031.033.563.970 

• Doanh thu dich vu 53.357.851.440 62.995.200.856 

Các khoân giàm trCtdoanh thu (740.484.485) (4.700.751.100) 

819.044.866.400 1.089.328.013.726 

U ,.. 
27. GIA VON HANG BAN VA DICH VU CUNG CAP 

a 

U 

• Giá v6n cCia thành phm cä bàn 509.216.714.383 631.465.714.730 
Già v6n cCia d!ch  vu dä cung cap 5.931.900.724 23.367.603.189 

B 515.148.615.107 654.833.317.919  

a 

• 

$ 

$ 

$ 

28.  CHI PHf SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO 
Nàm nay Nm 

Chi phi nguyen Iiu, vt lieu 
Chi phi nhân cong 
Chi phi khau hao tài san cô dlnh 

VN D 

104 .278. 583 .86 1 
77 .740 .792 .435 

21. 196.07 5 .648 

VN D 

91.020 .790.3 57 
83 .723 .02 1.800 

24.237.910.694 
Chi phi dch vu mua ngoài 306 .278.726.029 343 .848 .080.348 

• Chi phi 135 .988 .447 .862 2 19 .608 .769.043 
645.482.625.835 762.438.572.242 

a 

I 
29.  DOANH THU HOAT D1NG TAI CHINH 

Nm nay Nm tru'óc 

a 
VN D VN D 

. Lãi tin glri 21.431.076.166 15, 109 .973 .094 
LãI chênh Iêch tç' giá 410 .366 80 .307 .936 

$ 
C tCrc, ldi nhuân dudc chia 102.000.000.000 

123.431.486.532 15.190.281.030 

a 
30.  CHI PHI TAI CHNH 

a Nàmnay NàmtruOc 
VND VND 

a Chi phi lâi 29 .227 .888 .720 

• 
Chi phItài chInh 12 .969 .396 .523 375 .26 1.0 58 

42.197.285.243 375.261.058 

a 

a 
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CONG TY CO PHAN KHOANG SAN vA XAY DI/NG B±NH DUGNG 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CI-I±NH RIENG (Tiêp theo) MAU SO B 09-DN 

31. CHI PHt BAN HANG vA CHI P1-If QUAN L' DOANH NGHIP 

Nmnay_ Nàmtrilôc 

Các khoin chi phi ban hang 
VN D VN D 

- Chi phi nguyen lieu, vat lieu 1.866.635.229 1.932.979.220 
- Chi phi lung nhân viên quán I 9.633.722.580 9 .564.6 19 .973 
- Chi phi khu hao tài san c6 dinh 1. 188 .7 11.467 1.063.007.653 
- Chi phi dch vy mua ngoài 40.367 .357 .5 18 44.888.574.508 
- Cac khoán chi phi khác 3 .404. 110 .850 3 .024.834.045 

56.460.537.644 60.474.015.399 

Các khoán chi phi quán I' doanh nghip 
- Chi phi nguyen Iiu, vt lieu 1. 179 .2 13 .884 1.33 5. 104.754 
- Chi phi lu'dng nhân viên quán l 22 .474.767 .893 24. 192 .030.602 
- Chi phi kh5u hao tài san c6 d!nh 1.454 .665.97 1 1.429.984.344 
- Chi phi dich vu mua ngoài 17 .289.056.727 10.838.812.359 
- Các khoân chi phi khác 3 1.475.768.609 9.335.306.865 

73.873.473.084 47.131.238.924 

32. CHI PHf THU THU NHAP DOANH NGHIEP HIEN HANH 

Nm nay Nàm truc 
VN D VN D 

Ldi nhuân k€ toán tru'ic thug 264.006.922.592 347 .238 .418.155 
Tri1: 
- Chi phi trIch tru'ó'c nam tru'dt, cia thVc hiên 

näm nay (2.149.712.971) (1 .337.943.683) 

- Doanh thu không chiu thui (102.000.000.000) 
Cong: 

- Các k/wan chi phi không dIdc khâu trCl 25.802.351.012 2.858.908.019 

Thu nhâp tinh thu& 185659560.633 348.759382.491 
Thug sut 20 °Io 20% 
Thuê thu nhp doanh nghip 37.13 1.912.127 69.751.876.498 
Thug thu nhâp doanh nghip flOp b sung cac 
nàm truc 240 .387 .667 

Chi phi thug thu nhp doanh nghip hiên 
hành 37.131.912.127 69.992264i65 

Cong ty có nghia vy phâi flop thug thu nhp doanh nghip theo t JO 20% (2017: 200Io) 
tinh trên thu nhâp tInh thug. 

33. cAc KHOAN CONG N TIEM TANG 

Ngày 28 tháng 11 nàm 2013, ChInh phü d ban hành Nghi dinh s6 203/2013/ND-CP 
("Nghi dlnh  203") quy dlnh  phirdng pháp tInh, mtc thu tin cap quyën khai thác khoáng 
san. Nghi dlnh 203 có hiêu Iuc thi hành k tCt ngày 20 thàng 01 nàm 2016. Cn ci.? theo 
Ngh dlnh 203, mcic thu tiën cap quyn khai thâc khoâng san duc tinh dçta trên trü 
Iuing dia  chat con Iai k tit ngày 01 tháng 7 nm 2011. Ti ngày 21 tháng 5 nàm 2014, 
ThCi tu'ông Chinh phü có ban hành Cong van s 723/TTg-KTN dông chiia thu tin cap 
quyën khai thác khoâng san cho phan trO' IuQng dä khai thác trong khoâng thOi gian ti1 
ngày 01 thang 7 nàm 2011 dên ngày 31 thâng 12 nam 2013 và giao BO Tài nguyen và 
Môi truOng 1p báo cão trinh Uy ban Thu'&ng vy Qu6c hi xem xét vlc hii t thu tin cap 
quyn khai thác khoáng san. Theo ció, viêc xác dinh và ghi nhân giá tn quyn khai thác 
khoáng san tt ngày 01 thang 7 nàm 2011 n ngày 31 tháng 12 nàm 2013 sé tiiy thuc 
vào quy& dinh và hu'óng dn cv thg cta các cd quan nhà nu'óc có thgm quyn. 

1 NI 
JNC 

HIE] 
LOt 

Tp. 
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CONG TV CO PHAN KHOANG SAN vA XAY DI/NG BINH DLING - 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHtNH RIENG (Tiêp theo) MAU SO B 09-DN 

34. CAM KET CHO THUE HOAT DÔNG 

Cong ty là ben cho thuê 
Nmnay Nmtruóc 

VND VND 

Doanh thu cho thuê hot dông t61 thigu 
d ghi nhn vào báo cáo kt qua hoat 

dông kinh doanh trong nám 

Tai ngày kêt thüc nàm tài chInh, Cong ty Co càc khoàn cam kt cho thuê hot ng 
không hüy ngang vOl lich thanh toán nhit saw 

56 cuôi nm S6 dâu nàm 
VND VND 

Trong vônq môt nm 2.244.000.000 2.142.000.000 
T1t nàm thCt hai den nàm thtt nàm - 8.568.000.000 

2.244.000.000 10.710.000.000 

Các khoán cam k6t cho thuê hot dông thg hiên các khoán tién thuê phái thu tCt viêc cho 
thuê cd sO ha tâng tai Trung tam hôi nghi tiêc cuOi Thanh Blnh vOi thai han thuê trung 
bInh là 01 nãm. 

35. NGHIP VU VA SO Dli VI CAC BEN LIEN QUAN 

Danh sách các ben lien quan: 

Ben lien civan Môi auan he 

Cong ty C6  phn DRH Holding C6 dOng IOn 

COng ty TNHH Phát trign COng nghiêp KSB Cong ty con 

Cong ty c6 phn nuOc u6ng tinh khiet dóng chai Silkwater Cong ty con 

Cong ty TNHH Hue Minh COng ty con 

Hdp tác xã Dich vu Van tái Khai khoàng Thãng Long COng ty con 

Cong ty c6 phn Phi Nam Sdn Cong ty lien k6t 

Trong nàm, Cong ty dã có các giao dich chü y6u sau vOi các ben lien quan: 

Nàm nay Nm truUc 
VND VND 

Doanh Thu 
COng ty TNHH Phát trign Cong nghiêp KSB 1. 272. 727 
Cong ty c6 phn nuc uOng tinh khiêt dórig chal 
Si I kwater

632.967.442 

Mua Hang 
Cong ty C phn nuc u6ng tinh khiêt dóng chai 
Silkwater

68. 011. 0 10 

Gop v6n 
Cong ty TNHH Phát trin COng nghiêp KSB 300. 000. 000. 000 
COng ty C ph'ân nu& u6ng tinh khiê't dóng chai 
Silkwater

2. 550. 000. 000 

COng ty TNHH Hu Minh 3. 602. 330. 000 

Tra c t(fc 
Cong ty c6 phn DRH Holding 10.522.880.000 12.544.320.000 
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CONG TY CO PHAN KHOANG SAN vA XAY DI/NG B±NH DL%NG - 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CH±NH RIENG (Tiêp theo) MAU SO B 09-DN 

Thu nhâp cüa Hôi cng Quàn tn và Ban Gim d6c trong nàm nhit sau: 

Nmnay Nämtruc 

VND VND 

Lildng, thu'ng và câc khoàn phijc di  8.163.363.480 8.786.415.863 

S6 du vói các ben lien quan tai ngày kt thCic nãm tài chinh: 

S6 cu6i nàm SO du nm 

Phài trá khác 
Cong ty TNHH Pht trin COng nghip KSB 3 10. 620. 909. 785 388.192.846.524 
COng ty C phn nifc uOng tinh khit dong chal 
Silkwater 1. 022. 609. 806 

Phâi thu khác 

Hdp tác xä Dich vu Van tài Khai khoáng Thng Long 6. 400. 000. 000 

36. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KU-lOAN M(JC TRINH BAY TRONG BAO CÁO LLU 
CHUYE'N TIEN TE 

lien thu t1t thanh l' tài san cO djnh trong nàm không bao gôm 24.696.406.452 dông là 
sO tiCn can trt vài khoàn thanh toán nd thuê tài chinh (nãm 2017: không phât sinh). 
Nghiêp vu nay không ánh hitàng dn Iuu chuyn tiCn tiCn tê riêng, nên không dudc trmnh 
bay ó báo câo trên. 

TiCn chi trâ lãi vay trong näm không bao gôm sO tiCn 1.443.027.035 dông lien quan dOn 
chi phi al vay phát sinh trong nàm nhi.rng chiia ditdc thanh toán (nàm 2017: không phât 
sinh). Vi vây, môt khoàn tiCn tudng Ctng dã difdc diCu chinh trên phn thay d6i các khoàn 
phái trà. 

37. SU KILN SAU NGAY KET THUC NIEN DO KE TOAN 

Vào ngày 30 thâng 01 näm 2019, Cong ty dã thành lap Cong ty TNHH Cao Lanh Minh 

Long KSB, vài v6n diCu lê 40 t' dng, do Cong ty lam chü sd hü'u 100% vOn diCu lê. 

Ltidng Trçng TIn 
Ngu'äi lap biêu 

4- 
Nguyen Hoàng Tam 
Ké toán trL%ng  

I"-  CONGTY 
f• CPHN •'• 

.  A \ 
- AXAYD 

•: BINH Dud 

Y 

4_ •  / 

Tong Giám d6c 
Ngày 26 tháng 3 näm 2019 

Phan Tan Oat '4/ 
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