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CONG TY ME - TAP DOAN DIN USC VIT NAM 
S 11 ph5 CCta Bk, phung Trüc Bch, qun Ba DInh 
H NÔi, Viêt Nam 

BAO CÁO CCJA BAN TNG GIAM DOC 

Ban T6ng Clam 6c Cong ty m - Tap doàn £1ên li/c Viêt Nam (g91 tt là "COng ty") dê trmnh báo cáo nay 
ciing vói báo cáo tài chinh riêng cCia COng ty cho nàm tài chIrib kêt thik ngãy 31 tháng 12 nàm 2019. 

HI BONG THANH VIEN vA BAN TONG GIAM DOC 

Cãc thành vién cCia Hi dong Thành viên và Ban Tang Giám d6c COng ty ã diu hành Cong ty trong nàm và 
d€n ngày 1p báo cáo nay gôm: 

HI BONG THANK VIEN 

Ong Du'dng Quang Thành 

Ông Trn Dmnh Nhàn 

Ong Mai Qu& Hi 

Ong Sang Huy Cung 

Ong Pham Manh Thng 

Ông Dào Hiu 

Ong Cao Quang Qu'nh 

Ông Nguyn DCtc Ci/&g  

Chi) t!ch  Hi ng Thành viên 

Thành viên Hi ng Thành viên 

Thành viên Hi ng Thành viên 

Thành viên Hôi dông Thành viên 

Thành viên Hôi dung Thành viên (nghi hi/u t& ngày 01 tháng 12 nám 2019) 

Thành vién Hôi ng Thành viên (nghi him tir ngày 01 tháng 4 nàm 2019) 

Thành viên Hôi ng Thành viên (b6 nhlêm ngày 24 tháng 02 nm 2020) 

Thành viên Hôi clöng Thành viên (b6 nhiêm ngày 24 tháng 02 nãm 2020) 

BAN TONG GIAM DÔC 

Ông Trn OInh Nhãn 

Ông Vö Quang Lam 

Ong Nguyn Tài Anh 

Ong NgO Sdn Hal 

Ông Nguyn Xuân Nam 

Ông Dinh Quang Tn 

Ong Pham Hang Phudng  

T6ng Giám d5c 

Ph6 T6ng Clam d6c 

PhO Tang Clam d6c 

PhO T6ng Clam Oc 

Rho T6ng Clam d6c 

RhO Tang Giám dc (nghi him tcr ngày 01 thâng 6 nàm 2019) 

RhO T6ng Clam d& (b6 nhim ngày 01 tháng 01 nm 2020) 

TV 
H 
TTI 

NA?. 

TRACH NHIEM CCJA BAN TONG GIAM DOC 

Ban T6ng Clam &c COng ty có trách nhim 1p báo cáo tài chInh riêng phàn ánh môt cách trung thy'c Va 
hdp l' tinh hlnh tài chInh cüa Cong ty ti ngày 31 tháng 12 nàm 2019, cüng nhtf k& qua hot dng kinh 
doanh Va tinh hlnh lui chuyn tién tè cho nám tài chInh kèt thik cing ngày, phii hdp vat Ch ô k toán 
cCia Tp doàn Din li/c V;ét Nam dirc lap trên cd sa các chun mi/c kê toán, ch do k toán doanh nghip 
Vit Nam và các quy inh pháp I cO lien quan dn vic 1p và trinh bay báo cáo tài chInh và d du'qc B Tài 
chinh phê duyêt tal Cong vn s6 12227/BTC-cDKT ngày 03 tháng 9 nàm 2015 ye vic trá ku Ch dO ké toári 
ccia Tap  doàn Din h/c Vit Nam. Trong vic 1p báo cáo tài chinh riêng nay, Ban T&g Giám d6c diicuc yêu 
cäu phài: 

• La chon các chInh sách ktoán thich hcfp và áp dyng các chinh sách do mt cách nht quán; 

• Oi/a ra các xét doán Va u& tinh mt cách hdp l và thin trçng; 

• Nêu rö các nguyen tác k& toán thich hp có thfccc tuân th hay không, cO nhtg áp dyng sal lch tr9ng 

yu cn difqc cOng b6 Va 91a1 thich trong báo cáo tài chInh rlêng hay khOng; 

• Lap báo cáo tài chinh riêng trên ccu sc hot dng lien tuc trU' tru'ng hçp không th cho rang COng ty së 

tip tuc hot dông kinh doanh; và 

• Thit k và thu'c hin h th6ng kim soát ni bi môt cách hQ'u hiu cho myc dich 1p và trInh bay báo 

cáo tài chinh riêng hdp l? nhâm hn ch rCii ro và gian Ian. 
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CONG TV ME - T1P DOAN OIN LI/C VIT NAM 
S6 11 phô Ctfa Bác, phitàng Trüc Bach, quân Ba DInh 
Ha Nôi, Vièt Nam 

BAO CÁO CIJA BAN T6NG GIAM DÔC (Tiêp theo) 

TRACH NHIEM CIJA BAN TONG GIAM DÔC (Tiêp theo) 

Ban Tang Giám dc Cong ty chlu trách nhim ám báo rang s6 kO toán &rqc ghi chép môt cách phii hdp 

phén ánh môt céch hp l tinh hlnh tài chInh cia COng ty bat k' thai dlgm nào và dam baa rang báo cáo 
tài chlrih riêng tuán tht ch do k toán ctia Tap daán Diên lifc Viêt Nam &rdc lap trên cd sO các chuâri mu'c 
kê toán, ch Th k toán doanh nghiêp Viêt Nam Va các quy dinh pháp I cO lien quan den viêc lap và trinh 
bay báo cáo tài chInh. Ban T6ng Giám dOc cong chju trách nhiêm dam báo an toàn cho tài san cta Cong ty 

Va thttc hin các bin pháp thich hdp d ngän chàn và phàt hiên céc hành vi gian Ian và sal pham khác. 
/ 

Ban Tang Giám dOc xác nhOn rOng Cg ty d tuân thu các yêu cu nêu trêni trong viêc lap báo cáo tài 
chi 

Thay mat và di din cho Ban Tg Giám d6c, 

Trn Dinh Nhân 
Tang Giám dôc 

He Ni, ngày 03 théng 4 nám 2020 

2 



DeIoitte. 

S6: 4Oif /VN1A-HN-BC 

CângtyTNHH DeloitteVit Nam 
Thng 15, Tôa nhà Vinaconex, 
34 Lang H, Phu'ng Lang H, 
Qun óng a, Ha Ni, Vit Nam 
Din thoi: +84247105 0000 
Fax : +842462885678 
www.deloftte.com/vn  

BAO CÁO KIEM TOAN DC LAP 

KInh qt'i: HÔi dông Thành viên và Ban Tong Giám dôc 
Cong ty me - Tap doàn Din lyc Vit Nam 

Chtng tôi dã kigm toán baa cáo tài chInh riêng kern theo ccia Cong ty me - Tp doàn Din ut Viêt Nam (g91 
tt là "Cong ty"), du'dc 1p ngày 03 tháng 4 nám 2020, tt trang 5 dn trang 41, bao gm Bang can di k 

toán tai ngày 31 tháng 12 nm 2019, Báo cáo kêt qua hoat dOng kinh doanh, Báo cáo lu'u chuyn tin t 

cho nm tài chInh kt thüc càng ngày và Bàn thuyêt minh báo cáo tài chinh riêng. 

Trách nhiêm cüa Ban T6ng Giám dôc 

Ban TOng Giám dôc Cong ty chiu trách nhiêm v vic 1p và trmnh bay trung thy'c và hqp l' báo cáo tài chInh 

riêng cüa Cong ty thea Che' do k toán cüa Tap doàn Diên tic  Vit Nam du'c 1p trên Cd sO các chun my'c 

k toán, ch do k toán doanh nghiêp Viêt Nam và các quy dlnh  pháp l có lien quan dn vc 1p và trinh 

bay bâo cáo tài chlnh và dà du'dc B Tài chlnh phê duyt tai Cong vn sô 12227/BTC-CDKT ngày 03 tháng 9 

nàm 2015 v viêc trà 101 Ch do kê toán ciia Tap doàn Din tic  Viêt Nam và chu trách nhim ye kiOm soát 

ni bô ma Ban TOng Giám d& xác dinh là cân thiêt d dam báo cho viêc 1p và trinh bay bão cáo tài chInh 

riêng không có sal sot tr9ng yu do gian lan hoc nhm lan. 

Trách nhiém ccta Kigm tom viên 

Trách nhiêm cüa chCtng tôi là du'a ra kin vC báo cáo tài chmnh riêng du'a trên kt qua c1ia cuôc kigm toán. 

ChtThg tôi dâ t1ên hành klgm toán theo các chu5n mi/c klgm toán Viêt Nam. Các chun mi/c nay yêu cCu 

chüng tôi tuân th:i chun mt.tc và các qu' dinh ye do dü'c nghC nghiêp, 1p kê hoach và thy'c hin cuOc 

kigm toán dg dat di.tc sit dam bâo hdp l vC vic lieu báo cáo tài chInh riêng cüa Cong ty có cOn sal sOt 

tr9ng yu hay không. 

Cong viêc kim toán baa gm thgtc hiên các thi tyc nham thu thâp các bang chthig kim toán vC các s6 lieu 

và thuyt minh trên báo cáo tài chInh riêng. Các tht tyc kim toán du'c li/a ch9n dy'a trên xét doán ccia 

Kim toán viên, baa gm dánh giá rüi ro cO sal sot trong y&u trong baa cáo tài chInh riêng do gian ln hoc 

nhm Ian. Khi thy'c hin dánh giá các rt:il ro nay, Klgm toán viên dã xem xét klgm soát ni bô cüa Cong ty 

lien quan dên viêc 1p và trinh bay baa cáo tài chinh riêng trung thy'c, hp l' nhàm thiê't k các thu tuc kigm 
toán phü hdp vOl tmnh hlnh thut t, tuy nhiên không nhàm myc dIch du'a ra kin vC hiêu qua ctia kirn soát 

noi bô cCia Cong ty. Cong vièc kim toán cüng baa gm dánh giá tInh thIch hdp cia các chInh sách k toán 

du'c áp dyng và tInh hp l ciia các u'Oc tInh ktoán cia Ban TOng Giám d6c cDng nhu' dánh giá viec trinh 

bay tOng th baa cáo tài chmnh riêng. 

ChCing tOi tin tu'Ong rang các b5ng chthig kim toán ma chCing tôi dã thu thâp dtfc là dCy dü và thIch hp 

lam cd sO cho kin kim toán cüa chüng tôi. 

kiên ciia Kiê'm toán viên 

Thea kin clja ching tOi, baa cáo tài chInh riêng dã phân ánh trung thu'c và hdp l, trên các khIa canh 
tr9ng yu, tlnh hlnh tài chmnh cüa Cong ty tl ngày 31 tháng 12 nm 2019 cOng nhu' k& qua hot dông kinh 
daanh và tlnh hInh lu'u chuyn tiCn tê cho nàm tài chmnh kt thiic cilng ngày, phà hdp vOl Ch d k toán 
clia Tp doàri Uin h/c Viet  Narn ditc 1p trên cd sO các chugn mi/c k toán, ch d k toán doanh nghip 

Viêt Nam và các quy dnh pháp l có lien quan dn viêc lap và trmnh bay baa cáo tài chfnh. 

Ten Deloitte du'Oc dàng d chi met hoc nhiàu thành viên côa Deloitte Touche Tohmatsu Limited, và mang lu'âi các hang thành viên - m61 thành 
viên là mt td chtrc c Ip ye met pháp I. Deloitte Touche Tohmatsu Limited (hay "Deloitte Toàn càu") khong cung cap dlch  vy cho các khach hang. 
Vul lông xem ti website www.deloitte.com/about bit them thông tin chi tiet. 
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Pham Tun Linh 
Kim toán viên 
Giy chtmg nhân dng k hành nghê 
kim toári sO 3001-2019-001-1 
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BAO CÁO KIEM TOAN OÔC LAP (Tip theo) 

Các vffn dë cn nhffn m?nh 

CMng tot xin luti ngu&i doc báo cáo tài chInh riêng dn càc vn d sau dOy: 

• Nhu'trInh bay ti Thuyêt minh s6 33 phãn Thuyêt mirth Mo cáo tà chinh riêng, ti ngày 31 tháng 
12 nàm 2019, Cong ty có môt s6 khoán cong nd tiëm tang. 

• Nhu trinh bay tai Thuyêt minh so 05 phn Thuy&t minh Mo cáo tài chinh riêng, tai ngày lap báo cáo 
tài chInh riêng nay, các cd quan có thm quyën chita phê duyêt chInh thüc Mo cáo quyêt toán c6 
pMn Ma cüa T6ng Cong ty Phát din 3 - COng ty C pMn (Cong ty con cüa COng ty) tai thai dim 
cong ty con nay chmnh thüc chuyn thOnh cOng ty cö pMn. 

' kin kim toán cia chng tôi khOng lien quan den các vn dë nêu trên. 

Nguyenivang Trung 
Phó Tang Giám dOc 
Gley chCmg nhân dng k hành nghë 
kim toán sO 0733-2018-001-1 

CONG TY TNHH DELOITE VIET NAM 

Ngày 09 thá rig 4 nam 2020 
Ha Nói, CHXHCN Viêt Nam 
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CONG TV ME - TP DOAN DIEN WC VIET NAM MAU SO B 01-DN 
S 11 phô Cta Bâc, phu'ng Trüc Bach, Ban hành theo Thông tu'sô 200/2014/TT-BTC 

Quân Ba Dmnh, Ha Nôi, Vit Nam ngày 22 thng 12 nm 2014 cüa B Tài chinh 

BANG CAN 961 K TOAN 

T?i ngày 31 tháng 12 nam 2019 

TAI SAN 
- - 

Maso 
Thuya 

minh 
S cu&i nãm 

0cm vi: VND 

S dâu nãm 

A. TAX SAN NGAN HAN 100 114.090.664.642.964 83.743.069.768.202 

I. lien và cic khoin tiic%ng du'clng tien 110 4 26.588.878.218.222 18.709.228.469.225 

1. TIn 111 11.563.901.687.307 14.319.054.747.604 

2. Các khoân Wdng dirdng tèn 112 15.024.976.530.915 4.390.173.721.621 

II. Du tir tài chInh ngãri hn 120 34.909.000.000.000 17.412.000.000.000 

1. äu tu nm glO' dn ngãy dáo han 123 5 34.909.000.000.000 17.412.000.000.000 

III. Các khoàn phài thu ngän hn 130 49.669.555.858.363 44.627.773.664.382 

1. Ptiâi thu ngân hn cia khách hang 131 6 15,158,154,988.958 14.776.619.642.293 

2. Trâ tru'óc cho ngu1i ban ngn hn 132 7 1.059.473.483.474 809.774.642.267 

3. Phài thu vC cho vay ngân hn 135 31 18,041,135,086.028 18.365.845.750.410 

4. Phái thu ngân han khác 136 8 15.412.762.245.979 10.678.275.092.988 

5. Dy' phông phãi thu ngân hn khó dôi 137 (1.969.946.076) (2.741.463.576) 

IV. Hang thn kho 140 9 751.778.903.293 364.835.544.768 

1. Hang tn kho 141 753,184,878.029 375,267,699.692 

2. Dy' phông giàm giá hang ton kho 149 (1.405.974.736) (10.432.154.924) 

V. Tài san ngn hn khác 150 2.171.451.663.086 2.629.232.089.827 

1. Chi phi trá trtàc ngn hn 151 13.484.001.321 48.939.956.980 

2. Thu giá tn gia tang ditdc khu tr( 152 1.013.732.008.742 1.453.348.868.767 

3. Thuvà ck khoàn khác phâi thu 153 10 1.144.235.653.023 1.126.943.264.080 

Nhà nuc 

Các thuy& mirth kern theo là mt b ph.n hctp thành cáa báo cáo tài chInh riêng nay 
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CONG TV ME TP DOAN DIEN U/C viçr NAM MAU SO B O1-DN 
S6 11 pM CTh Bk, ph.t1ng Tróc Bch, Ban hành theo Thông tu' sô 200/2014/TT-BTC 
Quân Ba Dinh, Ha NÔI, Viêt Nam ngày 22 thang 12 nm 2014 ca B Tài chInh 

BANG CAN DOT KE TOAN (Tip theo) 

Thi ngày 31 théng 12 näm 2019 

TAT SAN 
- . 

Maso 
Thuyêt 

munh 
SO cu5i nãm 

tdn VI:  VND 

SOdunàm 

B. TAI SAN DAT H.N 200 407.902.315.384.662 430.668.501.402.891 

Céc khoàn phài thu dài hn 210 121.068.988.568.489 138.449.682.962.502 

1. Trâ trU& cho ngu'äi bàn dài hn 212 7 36.249.608 1.394.450.257 

2. Phài thu ye cho vay dài han 215 31 120.700.356.268.491 137.824.170.026.782 

3. Phâi thu dài han khàc 216 8 368.596.050.390 624,118,485.463 

U. Tàisànc6dnh 220 120.925.368.715.332 117.007.864.793.538 

1. îàî san c6 dinh hiu hInh 221 11 120.851.305.976.976 116.855.193.672.312 

- Nguyen gte 222 285.090.307.018.202 265.920.935.779.094 

-G1átrjhaomónkykê 223 (164.239.001.041.226) (149.065.742.106.782) 

2. Tâi san c6 dlnh vô hinh 227 12 74.062.738.356 152.671.121.226 

• Nguyen giá 228 451 .571 .993.025 444.648.406.699 

- G!á tn hao man Iüy k 229 (377.509.254.669) (291.977.285.473) 

ZU. Tâi san dä dang dài hn 240 13 22.506.876.826.143 35.9 17.878.879.894 

1. Chi phi xây di/ng cd bàn do dang 242 22.506.876.826.143 35.917.878.879.894 

IV. DTâu tt tài chInh dài ban 250 5 142.388.082.240.880 138.810.926.020.826 

1. Du tif vào cong ty con 251 142.204.158.928.004 138.464.394.968.115 

2.oautLtvaocong tyên k&t 252 170.751.140.000 170.751.140.000 

3. Du ttf gOp vOn van ddn vi khác 253 25.000.000.000 187.500.000.000 

4. Df phOng du tu' tài chinh dài hn 254 (11.827.827.124) (11.720.087.289) 

V. Tâi san dài ban khác 260 1.012.999.033.818 482.148.746,131 

1. chi phi trà tnfOc dài han 261 23.518.387.478 19.252.236.791 

2. ThiOt b, vat tu', phy tting thay th 
dâi hn 

263 14 989.480.646.340 462.896.509.340 

TNG CÔNGTAI SAN (270=100+200) 270 521.992.980.027.626 514,411,571,171.093 

L 
L 

L 
Các thu yEt rn/nh kern theo là môt b phn hçlp thành cOa báo cáo tài chInh riêng nay 
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CONG TV ME - TAP DOAN DIN LI/C VIT NAM MAU SO B 01-DN 

I S6 11 phô CiYa Bk, phng Trüc Bch, Ban hành theo Thông tu' s 200/2014/TT-BTC 
Quân Ba Dinh, Ha N, Vit Nam ngãy 22 thàng 12 nm 2014 ciia Bô Tài chInh 

r BANG CAN DOI KE TOAN (Tiêp theo) 

r
Thi ngày 31 tháng 12 nm 2019 

NGUÔN VON Ma - 
Thut 56 cu6i nãm 

Ddn vi: VND 

So' dau nâm 

C. N1 PHAI IRA 300 310.155.040.091.424 308.304.195.727.944 

I. Nd ngn han 310 98.396.670.309.255 87.281.709.382.640 

1. Phi trà ngLth bàn ngan hn 311 15 53.058.768.665.518 42.503.060.236.155 

2. Ngifi mua trà tiën trtfôc ngn hn 312 2.798.714,348 6.087.493.661 

3. Thus Va cat khoãn phài flop Nhà rnthc 313 10 1.545.860.532.886 628.777.376.648 

4. Ptiâi trâ ngi lao c5ng 314 535.629.912.610 409.652.766.410 

5. Clii phi pMi trà ngn hn 315 16 17.240.337.454.003 14.512.585.437.118 

6. P1iái trà ngân hn khác 319 17 2.386.879.278.325 2.977.792.853.239 

7. Vay và nd thuê tãi chinh ngk hn 320 18 23.398.620.662.591 26.013.412.728.302 

8. Qu9 khen thu'Ong, phtc Iqi 322 19 227.775.088.974 230.340.491. 107 

It' 
II. Nd dài han 330 211.758.369.782.169 221.022.486.345.304 

1. Ptiài trâ ngtthi bàn dài han 331 15 1.641.705.823.564 2.165.267.637.886 tEl 

2. Phài trà dài han khàc 337 17 30,165,344.255 22.279.212.798 
- 

3. Vay và n thuê tài chinh dài han 338 18 210.082.006.688.128 218.829.398.575.898 

4. Qu phàt trin khoa hoc và cong nghê 343 4.491.926.222 5.540.918.722 

D. VON CHU so HU'U 400 211.837.939.936.202 206.107.375.443.149 

I. V6n ch sO htu 410 211.837.939.936.202 206.107.375.443.149 

1. VOn gOp cUa ch sà hu 411 20 198.279.025.761.562 194.088.325.007.272 

2. Chênh tech t' glá hOi doái 417 21 (359.216.259.332) (1.859.541.398.186) 

3. Qu däu tu' phát trin 418 22 5.039.565.233.109 4.056.025.984.412 

4. Ldi nhuãn sau thuthu'a phân phOl 421 23 93.252.530.369 93.252.530.369 

- Lçli nhun sau thui c/u/a phàn ph61 JOy kê' 
dn cu61 näm trtIó'c 

421a 93.252.530.369 93.252.530.369 

L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 

Các thuyêt minh kern theo là mtt bç5 ph.n hç'p thành cUa baa cáo tài chmnh riêng nay 
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Lê Tb! Hu'dng 
Ngu1i Ip bigu 

TONG CONG NGUbN VON (440=300+400) 440 521.992.980.027.626 514.411.571.171.093 

Ngày 03 tháng 4 nam 2020 

Vö Hông LTnh 
Kêtoán trLtdng 

am 
lam dc 
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CONG TV ME - iAp DOAN DIEN LIIC VIET NAM MAU SO B 01-DN 
S6 11 ph6 C Bk, phiIdng Trtic Bach, Ban hành theo Thông tu s6 200/2O14fTT-BTC 
Quân Ba DInh, Ha Nôi, Viêt Nam ngày 22 thng 12 nm 2014 cüa Bô Tài chInh 

BANG CAN 061 K TOAN (Tip theo) 

Tai ngày 31 tháng 12 näm 2019 

NGUON VON 
- - Thuyt .. -. 

Ilaso . Sowoinam 
minh 

0cm vi: VND 

S6cVau nam 

5. jfr v6n u tifxây duhg am tn 422 24 8.785.312.670.494 9.729.313.319.282 

Các thuy& minh kern theo là mi3t bç5 phân hçmp thành cáa báo cáo tài chInh riêng nay 
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(60=50-51) 

Ngày 03 tháng 4 nam 2020 

Pho Tong Giám d6c 
Hoàng Hi?u £Iông 
NgLtdi lap bigu 

Vó Hông Linh 
Ktoán trLrdng 

F 
r 

CONG TY ME - TAP DOAN £)IN LI/C WIT NAM 
S& 11 ph CCi'a Bc, phung Trc Bch, 
Quän Ba flnh, Ha Nôi, Viêt Narri 

MAU SO B 02-DN 
Ban hành theo Thông tu's 200/2014/TT-BTC 

ngày 22 tháng 12 nm 2014 cia B Tài chInh 

BAO CÁO KET QUA HOT DÔNG KINH DOANH 

Cho nám tài chInh kët thOc ngày 31 tháng 12 nám 2019 

CHiTIEU 
Ma 
s6 

Thuyèt 
minh 

Nãm nay 

Ddn vi: VND 

Nam trttôc 

1. Doanh thu ban hang và cung cp dich  vu 01 26 325.890.067.638.184 275.040.855.763.289 

2. Doanh thu thu'ân v ban hang và aing cap 
dch vu (10=01) 

10 325.890.067.638.184 275.040.855.763.289 

3. Giá v6n hang ban và dichvucung cap 11 27 321.602.992.875.229 270.240.248.552.28 1 

4. Lçti nhuân gp v ban hang và cung cap 
dich vu (20=10-11) 

20 4.287.074.762.955 4.800.607.211.008 

5. Doanh thu hoat dông tài chinh 21 28 8 .592.020.744.30 1 9.526.254.956.960 

6. Chi phi tài chh 22 29 12.597.077.178.693 12 .059.165.746.843 

- T,vng ó: Chi phi lãi vay 23 10,313,495,272.559 10.734.644.868.649 

7. Chi phi quân t doanh nghp 26 1.760.846.180.658 1,771,420,735.393 

8. (L)/Ldi nhuân thiiân tIr hoat dng kinh doanh 30 (1.478.827.852.095) 496.275.685.732 

(30=20+(21-22)-26) 

9.Thunhpkhác 31 30 3.645.427.493.239 954.074.220.45 1 

10.ChiphIkhác 32 59.192.777.831 39,194,002.823 

11. Lçti nhun khác (40=31-32) 40 3.586.234.715.408 914.880.217.628 

12. Tang Idi nhuân k toán tnlôc thua 50 2.107.406.863.313 1.411.155.903.360 

(50=30+40) 

13. Chi phi thu6 thu nhâp doanh nghp hiên hành 51 3.627.883.200 76.707.836.291 

14. LI nhun sau thuê thu nhâp doanh nghip 60 2.103.778.980.113 1.334.448.067.069 

Các thuyê't m!nh kern theo là mt b phn h9'p thành ca báo cáo tài chInh riêng nay 
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CONG TY ME TAP DOAN DIN U/C VIET NAM MAU SO B 03-DN 
S 11 ph CC Bk, phing Trt)c Bach, Ban hành theo Thông tu' s6 200/2014fTBTC 
Quãn Ba Dlnh, Ha NÔI, Viêt Nam ngày 22 tháng 12 nm 2014 cüa Bô Tài chinh 

BAO CÁO WU CHUYN TIN TE 
(Theo phiidrig phép gián tiëp) 

Cho nam tài chInh kêt th,Jc ngày 31 tháng 12 näm 2019 

CHITIU 

i. Wu CHUVEN TIEN TU' HOAT OONG KINH DOANH 

Mâsö Nãm nay 

bcln vi: VND 

Nàm truóc 

1. Ldi nhuân tru'óc thuff 01 2.107.406.863.313 1.411.155.903.360 

2. DIêu chinh cho càc khoán: 

Xhâu hao tài san c6 dnh 02 15,327,301,652.996 22.589.426.641.605 

Các khoàn d( phông 03 (9.689.957.853) (10.928.808.227) 

LôJ(Lãi) chênh lédi t giã h6i doái do dánh giá 
lai câc khoãn muc tiën tê có gôc ngoi té 

04 2.016.984.581.998 (28.965.113.037) 

(UI) tcf hot dng du ttt 05 (11.917.349.731.706) (8.964.577.248.645) 

Chi phi ii vay 06 10.313.495.272.559 10.734.644.868.649 

3. Lqi nhun tà' hot dông kinh doanh truãc thay 08 17.838.148.681.307 25.730.656.243,705 
J61 von lu'u dng 

Thay d61 các khoân phâi thu 09 3.205.031.621.554 7.881.702.511.240 

Thay d6i hang thn kho 10 (904.501,315.337) (370. 157.506.921) 

Thay d6i câc khoân phâi trâ (Không k al vay phài tcâ, 
thuthu nhâp doanh nghip phài np) 

11 35.842.534.028.885 26.366.319.443.111 

Thay di clii phi trâ tru'äc 12 31.189.804.972 (44.111.879.354) 

lien lal vay dâ trá 14 (10.444.932.640.244) (10.529.645.725.399) 

Thug thu nhp doanh nghip dã np 15 (8.532.201.382) (2.621.591.216) 

liCn clii khác cho hoat dông kinh doanh 17 (163.898.096.750) (236.101.482.790) 

Lu'u chuyn tIên thuân trY hoat dông kinh doanh 20 45.3 95.039.883.005 48.796.040.012.376 

Ii. u/u CHUYEN TIEN Tf HOAT DONG DAU Tur 

1. lien clii mua sm, xây difng tài san cô dinh 
vàcâctàisándàhnkhác 

21 (9.525.032.202.716) (20.408.706.745.875) 

2. lien thu thanh , nhiJng ban TSCD vâ 
cãc tài san dái han khãc 

22 397.915.626 5.613.786.879 

3. lien dii dio vay, mua ck cong cij n cia 
cãc dan vi khác 

23 (36.375.546.430.571) (20.023.330.769.993) 

4. lien thu hi cho vay, ban Ii cong ci n 
ciia ddn vi khâc 

24 17.816.855.848.453 10.358.463.169.802 

5. lien thu hi du ti vOn vào ddn vi khác 26 291.658.001.500 77.380.000.000 

6. lien thu al cho vay, c tCtc và Ii nhuân 
du'dc cha 

27 2.596.670.348.343 1.849.461.709.147 

Wu chuyn tiên thun trY hoat dông dâu tu' 30 (25.195.996.519.365) (28.141.118.850.040) 

III. u/U CHU YEN TIN TIY HOT EXNG TM CHINH 

1. Nhân vién trd t1 Lien Bang Nga 32 77.066.716.944 

2. lien thu tCt di vay 33 17.879.218.851.121 14.025.930.173.988 

3. lien tra nq gOc vay 34 (30.089.201.263.183) (24.418.386.943.641) 

4. Ldi nhun d np Ngan sach Nhà nlf& 36 (65.000.000.000) (716.247.853.100) 

Lu'u chuyn tIên thuân trY hoat dng tel chInh 40 (12.2 74 .982.412.062) (11.031.637.905.809) 

Lu'u chuyn tiEn thuân trong nãm 50 7.924.060.951.578 9.62.3.283.256327 
(50=20+30+40) 

Các thuyOt rn/nh kern theo là mc5t b ph.n hccp thành ctia báo cáo tài chinh riêng nay 
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CONG TV ME - TAP OAN OXEN C  VIT NAM 

r S6 11 ph6 Ccta Bk, phung Trôc Bach, 
Quán Ba Dmnh, Ha Ni, Viêt rJam 

MAU SO B 03-DN 
Ban hành theo Thông tu s& 200/2014/IT-BIC 

ngày 22 tháng 12 nm 2014 cCa Bô Tài chInh 

BAO CÁO LL$U CHLJYEN TIEN T (Tiêp theo) 
(Theo phu'cfng pháp gián tuip) 

Cho n.m tài chInh kit thóc ngày 31 tháng 12 nám 2019 

Ddn vi: VND 

CHI TIEU Ma s6 Näm nay Nàm trUôc 

Tin Va tudng &tdng tn d'âu nâm 60 18.709.228.469.225 9.086.557.213.264 

AiTh htfàng côa thay 6i t giã h5i doái quy d6i ngoi tê 61 (44.411.202.581) (612.000.566) 

hen và Wdng du'dng tIên cu61 nãm 70 26,588,878,218.222 18.709.228.469.225 
(70=50+60+61) 
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Lé Thi Htdng 
Ngli Ip biu  

VöHôngLinh ,:: 'anNam 
Kê toán trLt?n9 PhóTngGiámc1c 

U Ngày 03 tháng 4 näm 2020 
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Các thuyit mirth kern theo là môt bc phân hdp thành cUa báo cáo taT chInh riêng nay 
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Tp doãn Din hrc Vit Nam Mu s6 B 09a-DN 
Da chi: S 11 Ph Cira Bc, Qun Ba DInh, Ha Ni 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHhNH 
(CONG TY M - T4P DOAN BIN LTYC VIT NAM) 

Nàm 2019 

I. DJLC DIEM HOAT BONG CUA DOANH NGHIP 

1. HInh thfrc so' hü'u van: Cong ty TM-N MTV do Nhà nuOc lam chü sci hüu 

2. Linh vtrc kinh doanh: San xut kinh doanh ban diên và môt s lTnh virc khác 

3. Ngành ngh kinh doanh : Các hoat dng san xut kinh doanh chInh cUa Tp doàn là: 

- San xu.t, diu d, mua, ban buôn din nàng; 

- Xut nhp khAu din nang 

- Du tix va quãn l vn du tu các dir an din 

- Xut nhp khu nhiên lieu, nguyen v.t lieu, 4t tu thit bj ngânh din 

- Du ti.r tài chInh và kinh doanh vein 

- Hçxp tác dào tao  lao dQng vâi nu6c ngoài 

- Dào tao  ngun nhãn hrc 

- Các ngành, ngh khác theo quy djnh cüa pháp lut 

4. Chu k5 san xut kinh doanh thông thirô'ng. 

Chu k' san xu.t kinh doanh thông thuOng cüa Cong ty Mc Tp doàn duçc thiic hin trong thi gian không qua 12 tháng 

5. Cu trñc doanh nghip 

Các dcrn vj trrc thuc Cong ty mc bao gm: 

+ Cong ty thüy din HOa Binh 
+ Cong ty thüy din Jaly 



-I- Cong ty thuy din Tr An 
+ Cong ty thüy din Tuyên Quang 
+ Cong ty phát trin thüy din Se san 
+ Cong ty  thüy din Son La 
+ Cong ty thüy din Hui Quâng Ban Chat 
+ Nhà may Thüy din Thác Mo m& rtng 
+ Nhà may Nhit din VTnh Tan 4 
+ Cong ty Nhit din Thãi.Bmnh 
+ Ban quãn 1 dir an thüy din 1 
-I- Ban quân 1 dr an thüy c1in 4 
+Banquãn1dçránthüydin5 
+ Ban quân 1 dr an thUy din 6 
-I- Ban quãn 1 di1r an nhit din 2 
+ Dçr an Nhit din Duyên Hái 3 M& rng 
+ Dr an Nhit din Vinh Tan 4 và. Vinh T 4 m& rng 
+ Ban quân 1 dçr an nhà may thüy din Sm La 
+ Dir an Nhà may nhit din Thai BInh 
-I- Ban quán 1 dr an din ht nhãn Ninh Thi4n 
+Banquan1drándin1 
+ Ban quan 1 dir an din 2 
+ Ban quãn 1 dir an din 3 
+ Cong ty Mua ban din 
+ Trung tam diu d h thong din Qu6c gia 
+ Trung tam thông tin din içrc 
+ Cong ty Vin thông Din 1rc và cong ngh thông tin 

+ Ban quán 1 dr an FMIS/MIVIIS 
+ Ban quân 1 du tu xây dirng và Cong ngh EVN 
+ Trung tam dch viii süa chta E\TN 
+ Nhà may Duyên Hãi 3 ma rQng 



Cong ty m có các cong ty lien kt nhu sau: 

Cong ty c ph.n näng hxqng VTnh TOn 3 

Cong ty c phn ch tao  thit bj din Dong Anh 
Congtycphntuvnxay dtrngdin3 

Cong ty mc có các cong ty con nhu sau: 

T6ng cong ty Truyn tài din Quóc gia 

Tng cong ty phát din 1 

Tng cong ty phát din 2 
Tng cOng ty phát din 3- Cong ty c phn 

Cong ty TNIE-lli MTV nhit din Thu Thrc 

Tng cOng ty din 1irc min B&c 

Tng cong ty din 1irc min Trung 

T6ng cOng ty din lrc min Nam 

Tong cong ty thçn 1rc TP Ha N91 

Tng cong ty din 1rc TP H ChI Minh 

Cong ty CP tij vn xây dirng din 1 
Cong ty CP tu vn xây dirng din 2 

CongtyCPtuv.nxâydrng din4 

Cong ty c phn phong din Thun Binh 



H. KY KE TOAN, DcN VI TIEN T1 SI DVNG  TRONG KE TOAN 

1. K)' ktoán : b.t duffingày 01 tháng 01 vàk&thüc vàongày 31 tháng 12 hàngnäm. 

2. Don vj tin t sfr drng trong k toán: Dcng Vit Nam (VND) 

ifi. CHIJAN MTC VA CHE DQ K1 TOAN AP D1JNG: 

1. Ch d k toán ap ding: Tp doàn áp ding ch d k toán Vit Nam ban hánh theo Thông tu s 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/20 14 
cüa B Tài chInh huóng dn ch dQ k toán doanh nghip và các vn bàn huóng dn có lien quan. 

2. Tuyên b v vic tuân thu Chun muc k toán va Ch d k toán : Tp doàn dä áp dyng các Chun mvc  k toán Vit Nam ban hành 
có lien quan dn hoat dng SXKD cUa Tp doàn. 

3. Efinh thfrc s k toán áp drng : Nht k chung 

IV. CAC CRINH SACH KE TOAN AP DVNG 

1. Các 1oi t5 giá hi doái áp diing trong k toán 

Các nghip vi1 kinh t phát sinh bang ngoi t dugc quy di ra dng Vit Nam theo các loai t' giá ducic quy djnh tai  thông tu s 200/20 14-
TT-BTC ngày 22/12/20 14 cUa BO Tài chInh. 

2. Nguyen tc ghi nhn các khoãn tin và tircYng throng tin 

Tin bao gm tin mt tai  qu' va tin gri ngân hang. Các khoàn tuong duang tin phân ánh các khoãn d.0 tu' ng.n han  có thii han  thu hi 

hoc dáo han  không qua 3 thang, có khà nng chuyn di d dàng thành mQt luçng tin xác dnh và không có nhiu rüi ro trong vic chuyên 

di thànli tièn k tir ngày mua khoãn du tu do tai  thai dim báo cáo. 

3. Nguyen tc k toán các khoãn du tir tài chmnh. 
Cdc khodn diu tw nm gifr din ngày ddo /içzn 
Các khoan du tu nàm gitt den ngay dao han bao gôm cac khoan du tu ma Cong ty mc cc y drnh va khã näng gi den ngay dao han Cac 
khoàn dau lii näm git den ngày dáo han  bao gom cac khoan tien gui ngan hang co ky hin. 
Các khoàn du tu n.m git dn ngày dáo han  duçic ghi nh.n bat du tir ngày mua và duçc xác dnh giá trj ban d.0 theo giá mua và Các chi 

phi lien quan dn giao dich mua các khoàn du tu. Thu nhp li tr các khoãn du tu' n.m gi dn ngày dáo han  sau ngày mua duciC ghi nhn 
trên Báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh trên ca sâ dir thu. Li dugc huông truác khi Cong ty mc n.m gi duçc ghi giàm trr vào giá gc 

•tai thai dim mua. 

Các khoàn du tu nm giU dn ngày dáo hn duçic xác dnh theo giá gc trr di dir phàng phái thu khó dôi. 
Dir phOng phái thu khO dOi cüa cac khoãn du tu nam gi dn ngày dáo han  duçic trich 1p theo các quy dn1i k toán hin hành. 



Cdc khoãnphãi thu ve cho vay 
Các khoàn cho vay thrgc xác djnlI theo giá g6c trr di các khoãn dix phàng phãi thu khó dôi. Dx phàng phãi thu khó dôi các khoàn cho vay 
cüa Cong ty mc duçic trIch 1p  theo các quy djnh k ton hin hãnh. 
Du Lw vào cong ty con 
Cong ty con là các cong ty do Cong ty mc kim soát. Vic kim soát dt dtrçic khi Cong ty mc có khã näng kim soát các chInh sách tài 
chinh và hot dQng cüa các cOng ty nhn d.0 tu nhim thu du?c li Ich tr hot dQng cUa các Cong ty nay. 
Bu Lw vào cong ty lien kit 
COng ty lien kt là mt cOng ty ma Cong ty mc có ánh hu&ng dáng k nhtmg không phài là cong ty con hay cong ty lien doanh ciia Cong ty 
mc. Anh huâng dáng k th hin quyn tham gia vào vic dua ra các quyát dnh v chinh sách tài chInh và hoit dng cUa ben nhn d.0 tu 
nhung không có ành hu&ng v mt kim soát ho.c d6ng kMm soát nhUng chInh sách nay. 
Cong ty mc ghi nhn ban du khoãn du tr vào cong ty con, cOng ty lien kt theo giá g6c. Cong ty mc hch toán vào thu nhp trén Báo cáo 
k& qua hot dng kinh doanh khoãn duc chia tcr l?i  nhun thun lüy k cüa ben nhn du tr phát sinh sau ngày du ttx. Các khoàn khác ma 
COng ty me nhãn dirge ngoài igi nhuãn dirge chia dirge coi là phn thu hi các khoãn du tu va dirge ghi nhn là khoãn giãm trir giá g6c d.0 
tu. 
Dtphbng gidm gid ctiu 1w vào cong ty con, cOng ty lien kEt 

Các khoàn du tu vao Cong ty con, cong ty lien kt dirge trinh bay trong Bang can déi k toán theo giá gc tth di các khoãn dir phông 
giàm giá. Dr phOng giãm giá du tir vao cong ty con, cong ty lien k& dirge trich lap theo quy djnh ti Thông tu s 200/2014-TT-BTC 
ngày 22/12/2014 cUa BO Tài chInh v ch d k toán doanh nghip; thông tu s6 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 08 nrn 2019 cUa B 
Tài chInh v "Hithng dn vic trIch 1p và xir 15' cac khoãn dir phông giàm giá hang thn kho, tn th&t các khoãn du tu, ng phài thu khó 
dOi và bão hành san phin, hang hóa, djch vii, cOng trInh xây drng tai doanh nghip" và các quy djnh k toán hin hành. 

Dtu twgóp von vào doiz vj khdc 

Du tu vao cOng cii vn cüa dan vj khác phãn ánh các khoân d&u tu cOng cii v6n nhimg COng ty mc khOng cO quyn kiêm soát, dng kiêm 
soát hoc Co ãnh hung clang k di vái ben dugc du tu. 
Khon du tt.r gOp vn vào dan vj khác dugc phán ánh theo nguyen giá trr các khoàn dr phông giãm giá du tu. 

4. Nguyen tc k toán nç phãi thu 

Na phài thu là s tin cO th thu hi cüa kháeh hang hoc các di tugng khác. Ng phái thu dirge trinh bay theo giá tr ghi so trfi di các khoán 
dir phông phài thu khO dôi. 
Dir phông phãi thu khó dôi dugc trIch 1p cho nhftng khoãn ng phãi thu dã qua hn thanh toán tr sáu tháng trä len, ho.e các khoân ng phái 
thu ma ngui ng khó có khá nàng thanh toán do bj thanh 15', phá san hay các khó khän tuang tir. 



5. Nguyen tc ghi nhan hang tn kho 

Hang tn kho duge xác djnh tren Ca sâ giá thp hon gi1a giá g6c và giá tij thu.n có th thirc hin duçxc. Giá g6c hang thn kho baa gm chi 

phi nguyen vat  1iu trirc tip, chi phi lao dQng trirc tip và chi phi san xut chung, nu có, d có dugc hang thn kho a dja dim và trng thai 

hin ti. Giá g6c cüa hang tn kho si~ ding cho hot dQng san xut kinh doanh dugc xác djnh thea phuorig pháp blnh quãn gia quyn, giá 
g6c cia hang tn kho sU diving cho hoat dong xãy drng co ban duçic xác djnh thea phuong pháp thirc t4 dich danh. Giá tr thu.n có th thrc 

hin duqc duc xác djnh bang giá ban uâc tinh trr các chi phi uác tInh d hoàn thành san phAm cüng chi phi phãn phi phát sinh. 
Dir phOng giãm giá hang thn kho cüa Cong ty mc duc trIch 1p thea các quy djnh k toán hin hành. Theo do, Cong ty mc duc phëp trich 
1p dçr phàng giãm giá hang thn kho 1i thai, hOng, kern phrn ch.t và trong trixing hqp giá gc cüa hang tn kho cao hon giá trj thun có th 
thrc hin duçc ti ngày k& thüc niên dO k toán. 

6. Nguyen thc ghi nhan và khu hao tài san c dlnh: 

Nguyen thc ghi nhin TSCD hfru hlnh, TSCD vô hInh, TSCD thuê tài clzi'nh: TSCD hüu hinh, TSCD vô hmnh duçic ghi nhn thea giá g6c. 
Trên bang can di k toán dugc phàn ánh theo 3 chi tiêu: Nguyen giá, hao mon ly k& giá tr cOn laj. 

TSCD thuê tài chinh : ghi nh.n thea giá thp han cüa giá trj hçp l cüa tài san thuê và giá trj hien ti cüa khoán thanh toán tin thuê ti thiu. 

Phuxngphdp khéiu hao TSCD hfru hlnh, TSCD vo hlnh, TSCD thuê tài chi'nh: Khu hao tài san c6 dnh dugc xác djnh thea phuang pháp 
duOng thâng. Thai gian kh&u hao dirçic u&c tInh phü hcip vâi Thông tu 45/2013/TT-BTC cüa BQ Tài chinh ngày 25/04/2013. 

Nguyen Mc ghi nhan và khu hao bt dng san du tu: Trong qua trinh sir ding, b&t dQng san du tu dugc ghi nhan thea nguyen giá, hao 
mOn ifly k và giá tr cOn li. T' 1 khu hao áp diving vâi b.t dOng san d.0 tu tuang tçr nhu t l khu hao áp dung di vai bt dQng san chü 
sa hlru si.'r diing. 

7. Nguyen Mc ghi nhn và v6n hOa các chi phi di vay 

Nguyen tdc vñn hod cdc khodn chi phi di vay: Chi phi di vay lien quan trixc tip d&n vic du tu xây drng hoc san xut tài san do dang 
duge tinh vào giã trj cüa tài san dO (dugc v6n hoá), baa gm các khoân li tin vay, phân b các khoãn chit khu ho.c phi trOi khi phát 
hành trái phiéu, các khoân chi phi phçi phát sinE lien quan t&i qua trinh lam thu tIic vay. 

Vic vn haá chi phi di vay se duçc tam  ngrng  1aj  trang các giai don ma qua trInh du tu xây drng hoac san xut tài san dO dang b gián 
doin, tth khi sr gián dan do là cn thit. 

Vic vn haá chi phi di vay së chm dirt khi các hoat dng chü yu cn thit cho vic chun bj dua tài san dO dang vào sr diing hoc ban dà 
haan thành. Chi phi di vay phát sinh sau dO s dugc ghi nhn là chi phi san xu.t, kinh daanh trong k5' khi phat sinE. 

Tj l van hod chi phi di vay dwçic sfr ding d xdc djnh chi phi di vay dwp'c v6n hod Irong k3: Thc hin thea huOng dn tai  Thông tu 
huOng dn ké tothi Chun mrc s6 10 " Chi phi di vay". 



8. Nguyen tc ghi nhn và vn hoá các khoãn chi phi khác: 

Ciii phi Ird tru'óc: Chi phi trá truâc phãn b cho hoat dQng du tu xây drng co' bàn, cai tao, nang cp TSCE) trong k5' ducic von hoá vào 
TSCD dang duge du tu hoc cãi tao  nâng cp do. 

chi phi khdc: Chi phi khác duçic phân b dn vào chi phi san xut, kinh doanh theo quy djnh cüa Chun mirc k toán S6 04 'TSCD vô 

hmnh". 

Phwo'ngphdpphan bJ chi ph(trd trwöc: Phucmg pháp duông thng 

9. Nguyen tc ghi nhn chi phi phãi trã: Các khoàn chi phi thçrc th chua phát sinh nhimg duçic trich truàc vào chi phi san xut, kinh doanh 
trong kr d dam bào khi chi phi phát sinh thirc t không gay dt bin cho chi phi san xut kinh doanh trn Ca sâ dam bão nguyen täc phU 
hçip giUa doanli thu và chi phi. Khi các chi phi do phát sinh, nu có chênh 1ch vâi s6 dä trIch, kê toán tiên hãnh ghi bô sung ho.c ghi giàrn 
chi phi tuang i'rng vài ph.n chênh 1ch. 

10. Nguyen thc và phiro'ng pháp ghi nhân các khoãn diy phông phái trã : Thrc hin theo chun mirc k toán s6 18 'Các khoàn dir phOng, 
tài san và nçi tiêm tang 

ii. Nguyen tc ghi nhn v6n chü s& hü'u: 

Nguyen ttc ghi nhn von dau 1w cáa chá so' hfru, thng dw vOn c6phàn, vOn khdc cüa chü sO' hfru: 

- V6n du tix cüa chü s& hctu: duge ghi nhn theo s6 v6n thirc gop cüa chü sâ hilu 

- Thng du v6n c6 phn: dugc ghi nhn theo s6 chênh 1ch lón han (hoc nhô han) gitta giá thc th phát hành và mnh giá C6 phiu a các 
cong ty c phn khi phat hành C6 phiu ln du, phát hành b6 sung hoc tái phát hành c6 phiu qu5. 

- V6n khác cüa chU so hthi: duçic ghi theo giá tr con 1a  gita giá trj hçTp 1 ci:ia các tài san ma doanh nghip dugc các t6 chirc, Ca nhân khác 
tng, biu, sau khi trr khoàn thud phài np (nu co) lien quan dn các tài san duçic biéu, tng nay; ghi nhn theo giá trj thirc th ducic b6 sung 
ttr kt qua hoat dQng kinh doanh. 

Nguyen 1c ghi nhçin chênh loch a"dnh gid 4zi tài san: các khoàn chênh loch dánh giá lai tài san trên Bang can dôi k toán là phát sinh tr 
vic danE giá 1a  tài san do thirc hin chuyn d6i sO hUu và dung tài san d d.0 tu. 

Nguyen tdc ghi nhn cdc khoãn chênh 1ch tj gid h6i dodi: Tp doàn áp ding Thông tu s6 200/2014/TT-BTC ngày 24 tháng 12 näm 2014 
cüa BQ Tài chinh ngoi trtr chênh 1ch tr giá phát sinh tai  các Ban quan l dr an cac cOng trInh ngu6n din nhu trmnh bay du&i day. Theo do, 

các nghip vi phát sinh b.ng các loai ngoi t ducc chuyn d6i theo t' giá tai  ngày phát sinh nghip vii. Các khoãn mic tài san có g6c ngoi 
t ti ngây k& thüc niên d ké toán duçic chuyn d6i theo t5r giá mua tai  ngày nay do ngan hang thuang mai  nai COng ty cO giao dch thuOng 
xuyen nht cOng b6. Các khoãn miic ng phãi trà có góc ngoi t ti ngày kt th'Cic niên dO ké toán dugc chuyn d6i theo t' giá bàn tai  ngày 
nay do ngàn hang thuong mai  nai Tp doãn cO giao djch thuäng xuyên nht cong b6. Chênh 1ch t' giá. phát sinh duqc hach  toán vào Báo 



cáo kt qua hot dQng kinh doanji. Lài chênh lêch t' giá do dánh giá l.i các s du ti ngày kt thüc niên d k toán không dugc dung d trIch 

1p các qu5. 

Chênh lch t5r giá phát sinh do chuyn dè,i ngoi t trong qua trinh thrc hin dr n tai  các Ban quãn l dr an xây drng các cong trinh nguOn 
din, bao gm chênh lch t5' giá dâ thc hin va chênh lch giá chua thirc hin do dnh giá li ti th?ii dim cu6i näm, thrcic ghi nhn vào 
khoân miic "Chênh 1ch tr giá hi doái" trong ph.n "Vn chü sx hru" trên Bang can d6i k& toán. Khi cOng trinh d.0 tu xây dirng nhà may 
din mài hoàn thành, chênh lch tr  giá iuy k sê duçic phân b vao Báo cáo k& qua hot dQng kinh doanh trong thñ gian không qua 5 näm 

theo huong dn ti Ngh dnh s 10/2017/ND-CP ngày 09 tháng 02 näm 2017 do ChInh phii ban hành ye quy ch quãn l tài chInh cüa Tp 

doàn Din içrc Vit Nam va sira d6i, b sung khoãn 4 Diu 4 Nghj djnh s6 209/2013/ND-CP ngày 18 tháng 12 n.m 2013 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tit và hu&ig dn thi hành mt s6 dieu cUa Lu.t thu giá trj gia t.ng 

Nguyen tdc ghi nhân 4,1 nhuçin chu'aphân ph6i: lçii nhu.n sau thus chua phãn ph61 phân ánh trên Bang can di k toán là s' lçii nhun (lâi 
ho.c l) tCr các hot dQng cüa Tp doàn sau khi trir chi phf thud TNDN cüa näm nay và các khoàn dieu chlnh khác. 

12. Nguyen tc và phirong pháp ghi nhn doanh thu 

Doanh thu ban hang a'u'çc ghi nh?ln k/il ctong thai thôa man cdc ctiu kin sau: 

- Phn lan rüi ro va li Ich gn lien vOi quyen s& hu san phrn hoc hang hóa dà dugc chuyen giao cho ngithi mua; 

- Cong ty khOng con nm giü quyen quân l hang hóa nhu ngui s hfiu hang hóa ho.c quyn kiem soát hang hoa; 

- Doanh thu duçc xác djnh tuang d6i ch&c chn; 

- Cong ty d thu duçic ho.c s thu duçic lçii ich kinh th tCr giao djch ban hang; 

- Xác djnh duçic chi phi lien quan dn giao djch ban hang 

Doanh thu ghi nhn ti Cong ty mc bao gm: 

- Doanh thu din do Tp doàn ban cho Cong ty kinh doanh din theo giá b nQi bQ và doanh thu b din cho các Cong ty c phn theo giá 
hçp dng, din tr dàng tinh theo giá ban din thuang phm ti các nhà may. Doanh thu b din cho các Cong ty din lc thành viên là 
doanh thu ni b và duçic loi trtr khi tng hçp báo cáo hçrp nht cUa toàn Tp doàn. 

- Doanh thu cüa hot dng san xu&t khác: tai  các dc:in v thành viên doanh thu duçc ghi nh.n trên Co s& hóa don phát hãnh sau khi cung cp 
hang hóa và thirc hin djch vii. Doanh thu hoat &ng xây 1p cUa các cOng trmnh cOn dâ dang ti thM diem cuói näm duçxc ghi nhn theo 
phiu giá, hóa don cüa don yj  thi cong hoc t' l hoãn thanh. 

Doanh thu cung cip djch v dugc ghi nhn khi k& qua cüa giao djch do duc xac dnh mt cách dáng tin cay. TruOng hp vic cung cp 
djch vii lien quan dn nhieu k' thi doanh thu duc ghi nhn trong k5' theo k& qua phn cong vic dà hoãn thành yào ngày ip Bang Can d& 

ké toán cua k' do. K& qua cüa giao djch cung cp djch v du?c xác djnh khi thôa man các dièu kin sau: 



- Doanh thu duçxc xác dnh tuang dói chic chn; 

- Co khâ nAng thu thrçic lçii Ich kinh t tr giao djch cung cp djch vii do; 

- Xác djnh duçic phn cong vic d hoàn thành vào ngày 1p Bang can di k toán; 

- Xác dnh ducic chi phi phát sinh cho giao djch va chi phi d hoàn thãnh giao dch cung cp dch v11 do 

Doanh thu hoçzt et3ng tài ch(nh: Doanh thu phát sinh tir tin lâi, tin bàn quyn, c tirc, lçii nhun duçic chia và các khoãn doanh thu hot 

dng tài chInh khác &rçic ghi nhn khi thOa man dng thai hai diu kin sau: 

- CO khã nàng thu dirçc lcii ich kinh t tCr giao djch dO; 

- Doanh thu dugc xác djnh tlxang di chc chn. 

Doanh thu hip ctiingxây drng: dtrcc thrc hiên theo chu.n mxc k toán s6 15-Hap dng xây d1rng 

13. Nguyen tc và phirong pháp ghi nhn chi phi tài chInh: Chi phi tài chinh duçic ghi nhn trong Báo cáo kt qua hot dung kinh doanh 

là tong chi phi tài chinh phát sinh trong ks'. 

14. Nguyen tc và phwrng pháp ghi nhn chi phi thud TNDN hin hành, chi phi thug TNDN hoân 1i: Chi phi thus TNDN hin hành 

dugc xác djnh trén cc sâ thu nh.p chju thus và thus su&t thus TNDN trong n.m hin hành. Chi phi thué TNDN hoan lal duçxc xác djnh trên 

ca s& sO chênh lêch tam thyi duçic khu trir, sO chênh 1ch tm thai chu thus và thus su.t .thu TNDN. Không bü trir chi phi thug TNDN 

hin hãnh vâi chi phi thu TNDN hoan li. 

15. Các nghip vij diy phöng rUi ro hOi doái: các khoàn miic tin t có gOc ngoi t cuOinäm duçic dánh giá 1i theo t giá giao djch thirc t 

ti thi dim l.p báo cáo tài chfnh. DOi v6i cac dan vj dâ sir diing cong ci tài chInh dO d phàng rüi ro hOi doái thi khOng duçc dánh giá 1i 

các khoàn vay, nçi phai trá có gOc ngoi t dä sir diing cong ci tài chinh dO di,r phông rüi ro h6i doai. 



V. Thông tin b sung cho các khoán m1ic trInh bay trong Bang can dôi k toán 

Chi tiêu Näm 2019 Nàm 2018 
1- Tin 26.588.878.218.222 18.709.228.469.225 
-Tinm.t 7.455.385.406 6.840.558.803 
-Tingüingânhangkhongk'han 11.556.446.301.901 14.312.214.188.801 
- Tin dang chuyn 

- Các khoân tuong duong tin 15.024.976.530.9 15 4.390.173.721.62 1 
2- Cdc khoãn ithu twtài ch/nh 177.308.910.068.004 156.234.646.108.115 

a)Churng khoán kinh doanh - 
b) Du tu n.m gi ctn ngày dáo hn 34.909.000.000.000 17.4 12.000.000.000 
bi) Ngn han 34.909.000.000.000 17.4 12.000.000.000 
- TiM gi'ri có k' han 34.909.000.000.000 17.412.000.000.000 
b2)Dàihan 
c)Dutugopv6nvao danvjkhác 142.399.910.068.004 138.822.646.108.115 

-Dutixvào côngty con 142.204.158.928.004 138.464.394.968.115 

- Du ts vào cong ty lien doanh, lien kt 170.751.140.000 170.751.140.000 

- ttx vào don vi khác 25.000.000.000 187.500.000.000 

d) Du ti.r nm giQ dn ngày dáo han - - 

3- Phái thu cáa khdch hang 15.158.154.988.958 14.776.619.642.293 

a)Phãi thu cüakMchhãngng.nhan 15.158.154.988.958 14.776.619.642.293 

b) Phãi thu cüa khách hang dãi han - - 
4- Phãi thu khác 15.781.358.296.369 11.302.393.578.451 

a) Ngân han 15.412.762.245.979 10.678.275.092.988 

- Kcuçic, k) qu 391.720.563.492 128.723.499.798 
-Pháithukhác 15.021.041.682.487 10.549.551.593.190 



Chi tiêu Näm 2019 NAm 2018 

b) Dài hn 368.596.050.390 624.118.485.463 

- Phái thu khác 368.596.050.390 624.118.485.463 
5- Hang tan kho 753.184.878.029 375.267.699.692 
- Hang dang di trên dixng 75.120.954.153 - 
- Nguyen lieu, vat 1iu 624.859.392.716 326.759.709.48 1 
-Côngcii, diingc 49.126.562.515 - 38.848.060.853 
- Chi phi SX, KD dâ dang 4.077.968.645 9.659.929.3 58 
- Thanh pham - - 
-HãnghOa - - 
-Hang g1ri ban - - 
- Hang hóa kho bào thu - - 
6- Tài san d& dang dài hn 22.506.876.826.143 35.917.878.879.894 
a) Chi phi san xut, kinh doanh d& dang dài hn - - 
b) Xày drng ca bàn dà dang 22.506.876.826.143 35.917.878.879.894 



7. Tang, giam Mi san cá djnh hfru hlnh 

Khoän mic Nhà cira, vat kien true . . 
May moe, Thiet bj 

Phircrng tin van tâi, 
truyen dan 

Tài san c dinh HR 
khác 

Tong cong 

NGUYEN GIA 
S6 dir dAu näm 145.929.773.176.082 117.757.949.392.399 1.590.794.752.725 642.418.457.888 265.920.935.779.094 
- Mua trong näm 50.651.314.062 195.888.166.982 55.359.634.144 77.616.067.054 379.515.182.242 
- ti.r XDCB hoàn thành 4.176.051.066.743 14.631.304.171.932 19.981.974.056 1.379.906.920 18.828.717.119.651 
- Thng khác (1.090.587.213.544) 871.794.457.429 2.732.669.665 247.034.889.714 30.974.803.264 
- Chuyn sang b.t dQng san du ti.r - 
- Thanh 1', nhixcing ban (61.769.822) (36.662.484.833) (9.514.146.112) (13.757.535.011) (59.995.935.778) 
- Giãm khác (9.839.930.271) (9.839.930.271) 
S dir cui näni 149.065.826.573.521 133.410.433.773.638 1.659.354.884.478 954.691.786.565 285.090.307.018.202 
Giá trj hao mOn lily k 
S dir du nàm 75.588.372.550.123 71.912.014.577.361 1.165.342.106.473 399.812.872.825 149.065.742.106.782 
- Khu hao trong nm 7.135.418.816.198 7.948.278.688.717 65.576.557.561 88.363.747.273 15.237.637.809.749 
- Thng khác (353.043.347.451) 158.914.258.549 416.627.648 198.903.645.620 5.191.184.366 
- Chuyn sang bt dng san du tir 
- Thanh 1, nhixçing ban (61.769.822) (36.659.348.787) (9.271.518.341) (13.739.559.950) (59.732.196.900) 
- Giámkhác (9.837.862.771) (9.837.862.771) 
S dir cui näm 82.370.686.249.048 79.972.710.313.069 1.222.263.773.341 673.340.705.768 164.239.001.041.226 
Giá trj cOn 1i 
- Ti ngày d.0 näm 70.341.400.625.959 45.845.934.815.038 425.252.646.252 242.605.585.063 116.855.193.672.312 
- Ti ngay cu6i näm 66.695.140.324.474 53.437.723.460.569 437.091.111.137 281.351.080.797 120.851.305.976.976 



8. Thng, gidm iài san có djnli vO hlnh 

Khoãn mic Quyn sfr diing dt Phn mm may tInh 
Tài san c6 djnh VH 

khác Tang cong 
Npyêngia 
So dir dau näm 13.053.113.422 397.537.608.249 34.057.685.028 444.648.406.699 
- Mua trong näni 19.361.701.207 259.000.000 19.620.701.207 
- Du tu XDCB hoàn thành 16.523.970.887 16.523.970.887 
-Tängkhác - 
- Thanh 1)", nhucing ban - 
- Giàm khác (29.22 1.085.768) (29.221.085.768) 
S dir cuM näni 13.053.113.422 404.202.194.575 34.316.685.028 451.571.993.025 
Giá trj hao mOn lUy k 
S dir ctu näm 1.195.632.769 259.829.258.727 30.952.393.977 291.977.285.473 
- Khu hao trong nm 266.567.916 89.533.134.085 202.258.429 90.001.960.430 
- Tang khác - 
- Thanh I, nhirgng ban - 
- Giámkhác (4.469.991.234) (4.469.991.234) 

377.509.254.669 S dir cu6i näm 1.462.200.685 344.892.401.578 31.154.652.406 
Giá trj cOn 1i 
- Ti ngày du näm 11.857.480.653 137.708.349.522 3.105.291.051 152.671.121.226 
- Ti ngay cu61 nm 11.590.912.737 59.309.792.997 3.162.032.622 74.062.738.356 



ChI tiêu Nàm 2019 Mm 2018 
9. Chiph(trd trwöc 37.002.388.799 68.192.193.771 
a) Ngán hçzn 13.484.001.321 48.939.956.980 
- Các khoãn khác 12.988.202.897 48.939.956.980 
b) Dài han 23.518.387.478 19.252.236.791 
- Các khoãn khác 23.518.387.478 19.252.236.791 
10. Tài san klzdc 
a) Ngân han 
b)Daihan - - 
11. Vay và nI thuê tài chlnh 233.480.627.350.719 244.842.811.304.200 
a) Vay Ngn han - - 
b) Vay Dài han 233.480.627.350.719 244.842.811.304.200 
c) Các khoân nçi thuê tài chInh 
12. Plidi ira ngwôi ban 54.700.474.489.082 44.668.327.874.041 
a) Cáckhoãnphãi trãnguxi ban ng.n han 53.058.768.665.518 42.503.060.236.155 
b) Cáekhoãnphãi tràngixii ban dài han 1.641.705.823.564 2.165.267.637.886 
13. Thuê và cdc khoánphái np nhà nithc 
a) Phi np 1.545.860.532.886 628.777.376.649 
Thu GTGT phãi nQp 90.047.953.424 52.729.826.9 13 
Thu tiêu thi d.c bit - - 
Thu& xut, nhp khu - 
Thuthunhp doanhnghip 2.346.396.081 1.638.274.380 
Thuthunhâpcánhân 8.651.829.219 5.970.494.345 
Thu tãinguyên 85.924.963.724 146.383.158.671 
Thu nhà dAt, tin thuê dAt - - 
Phi djch vi môi truong rCrng 169.526.028.204 336.154.543.668 
Thukhác 109.010.263.167 20.196.083.835 
PhI, 1 phi và các khoân phãi np khác (du co) 1.080.353.099.067 65.704.994.837 
b) Phàithu 1.144.235.653.023 1.126.943.264.080 
- Thus GTGT np thi'ra 16.747.671.089 10.095.799.022 
- Thu tiêu thi d.c bit - 
- Thue xuat, nhap khau - - 



CM tiêu Näm 2019 NAm 2018 
- Thug thu nhp doanh nghip 942.483.727.691 936.871.287.808 
- Thud nhà dAt, tin thuê dAt 52.194.651 - 
- Thu tAi nguyen 3.657.890.420 52.194.651 
- Thu thu nhâp Ca nhan 6.273.674.912 4.659.006.785 
- Thu khác 65.809.004 174.43 8.899.558 
-Phidjchvçimôitrithngri.'rng - - 
- PhI, 1phf vã cäc khoãnphãi thu khác 174.954.685.256 826.076.256 

14. Chiph(phái Ird 17.240.337.454.003 14.512.585.437.118 
a) Ng&n han 17.240.337.454.003 14.512.585.437.118 
b)Dàih?n - - 
15. Phãi Ira khdc 2.417.044.622.580 3.000.072.066.037 
a) Ngân han 2.3 86.879.278.325 2.977.792.853.23 9 
- Tài san thra ch?i giài quyt - - 
- Kinh phi Cong doàn 2.030.712.393 886.435.270 
- Bào him x hOi 774.379.552 6 14.445.057 
- Bão him y t 336.109.189 209.405.423 
- BaohimtMtnghip 86.269.238 41.985.280 
- Phai tra ye co phan hoa - 
- Nhan k cuçic, k quyngkhn 568.803.375 413.267.629 
- C tirc, lçii nhun phãi trã - - 
- Các khoãn phãi trâ phãi np khác 2.383.083.004.578 2.975.627.314.580 
b) Dài hn 30.165.344.255 22.279.212.798 

3.792.112.386 5.035.809.386 
- Cáckhoânphãitrà, phãinp khác 26.373.231.869 17.243.403.412 
16. Doanh thu chwa thrc hin - - 



17. ViJnchüsó'/,fru 

Chi ti eu 
Vn gop cüa chü s?' 

hfru 
Chênh 1ch t giá h6i 

doái 
Qu5 du tir phát 

trin 
Lçri nhun sau thus 

chua phân ph6i 
Ngun v6n du tLr xãy 

drng co' ban 

S thr du nm tru'&c 189.819.353.249.394 3.657.926.903.667 456.169.117.405 10.270.436.008.723 

- Tang trong näm triiâc 4.273.208.193.609 (1.830.576.285.149) 546.780.997.202 1.364.416.953.671 81.737.064.444 

- Giãm trong nm trtràc 4.236.435.731 28.965.113.037 148.681.916.457 1.727.333.540.707 622.859.753.885 

S dir cui näm trir&c 194.088.325.007.272 (1.859.541.398.186) 4.056.025.984.412 93.252.530.369 9.729.313.319.282 

S6 dir diu näm nay 194.088.325.007.272 (1.859.541.398.186) 4.056.025.984.412 93.252.530.369 9.729.313.319.282 

- Tang trong näm nay 4.190.708.754.292 (516.659.443.144) 1.224.344.179.438 2.103.778.980.113 

- Giàm trong nâm nay 8.000.002 2.016.984.581.998 240.804.930.741 2.103.778.980.113 944.000.648.788 

S dir cu61 kr 198.279.025.761.562 (359.216.259.332) 5.039.565.233.109 93.252.530.369 8.785.312.670.494 



VI. Thông tin b sung cho các khoãn miic trInh bay trong Báo cáo kt qua h03t dng kinh doanh 

Chitiêu Näm 2019 Nàm 2018 

1- T6ng doanh thu Mn hang và cung cp dich vy ('Md s6 01) 325.890.067.638.184 275.040.855.763.289 

Trong do: 
- Doanh thu din + khác 325.691.031.312.923 274.862.375.492.777 

- Doanhthucung c.p djchvii 199.036.325.261 178.480.270.512 

- Doanh thu hcp dng xây dirng 
2- Cdc khodn gidnz trfr doanh thu (Md S6 02,) - - 
Trong do: 

+ Chit kh&u thixcmg mi 
+ Giãm giá hang ban 
+ Hang ban bj Ira 1i 
+ Thu GTGT phãi np (PP trirc tip) 
+ Thus tiêu thii dc bit 
+ Thud xut khu 

3- Doanh thu thun ve ban hang và cung c6p djch vy (md s6 10) 325.890.067.638.184 275.040.855.763.289 

Trong do: + Doanh thu din +khác 325.691.031.312.923 274.862.375.492.777 

+Doanhthu thuntrao cti djchvi 199.036.325.261 178.480.270.512 
4- Gid v6n hang ban 321.602.992.875.229 2 70.240.248.552.281 
5- Doanh thu hoçzt ct3ng tài ch(nh (Ma s6 21) 8.592.020.744.301 9.52 6.254.956.960 
- Läi tin giri, tin cho vay 8.236.542.449.463 7.890.858.518.428 
- Lai du tu trái phiu, k' phiu, tin phiu 
- C t(rc, lçii nhi4n  dixçic chia 243 .203 .497.622 
- Lai ban ngoi t 
- Lãi chênh 1ch t) giá d thirc hin 266.489.696.595 252.077.876.229 

- Lai chênh 1cht' giá chuathrc hin 43.506.358 1.104.893.064.681 

- LäJ ban hang trã chm 

-DoanhthuhotdngtàichInhkhac 88.945.091.885 35.222.000.000 



CM tiêu Nàm 2019 Nàm 2018 
6- Chiph(tài ch(nh (Md s6 22) 12.597.077.17:8.693 12.059.165.746.843 
- Lài tin vay 10.313.495.272.559 10.734.644.868.648 
- Chit khu thanh toán, 1i ban hang trã chm 
- L do thanh 1 các khoãn du ti.r ngn hn, dài hn 
-Lbánngo.it 
- L chênh 1ch t giá dA thrc hin 265.575.660.435 258.046.242.463 
- L chênh 1cht' giá chxathirchin 2.016.984.581.998 1.075.511.290.976 
- Dix phOng giârn giá các khoãn d&u tu ngn hn, dài hn 
- Chi phi tài chInhkhác 1.021.663.701 (9.036.655.244) 
7- Chiph(sdn xuãt kinh doanh theo ylu t 
7.1- Chi phI nguyen 1iu, vat lieu 8.666.243.509.977 5.685.239.236.483 
- Chi phi nhiên 1iu 8.445.232.046.300 5.540.940.783.366 
- Chiphfvâtliêu 221.011.463.677 144.298.453.117 

7.2- Chi phi nhân cong 1.410.934.205.016 1.143.544.336.995 
-Lrning 1.302.185.317.314 1.055.950.231.115 
- BHXH, BHYT, KPCD 108.748.887.702 87.594.105.880 

7.3- Chi phi khu hao tài san c djnh 15.3 14.284.669.487 22.576.529.037.409 
7.4- ChiphIdchvimuangoài 291.896.981.235.899 235.766.280.240.966 
7.5- Chi phi khác bang tin khác 5.3 89.405.647.220 6.333.555.693.074 
7.6- Chi phi sira cht1a ion 1.065.324.298.931 783.819.531.747 
Cong 323.743.173.566.530 272.288.968.076.674 



VI. Nhfmg thông tin khác. 

Theo Quyét dnh so 306/QD-EVN ngày 22 tháng 11 nàm 2018 cüa HOi  dng Thãnh vien, Cong ly dâ thãnh 1p Ban Quàn 1 Dir an Din 1 
trên ca si nhãn 1rc, tài san và ca s& v.t chit cüa Ban Quàn 1 Dx an Nha may ThCiy din San La trçrc thuOc  Cong ty. Theo do, Ban Quân 1 
D an Din 1 d chinh thüc di vào hot dng k tr ngày 01 tháng 01 nrn 2019, dng thai vn duy tn hot dng cüa Ban Quan 1 Di,r an Nhà 
may Thüy din Son La. 
Theo Quyt dIIh sO 305/QD-EVN ngày 22 tháng 11 nàm 2018 cüa Hi dng Thành viên, Cong ty dä thành 1p Ban Quân 1 D,r an Din 2 
trên ca sâ nhân hxc, tài san và ca sâ v.t cht cüa Ban Quân 1 dx an Nhit din 2 và Ban Quãn 1 Dir an Thüy din 1 trrc thuc Cong ty. 
Theo do, Ban Quãn 1 Dr an Din 2 dã chInh thirc di vao hoat dng k tr ngày 01 tháng 01 nàm 2019 dng thai vLi duy tn hoat dng cüa 
Ban Quãn 1 dr ánNhit din2 vàBan Quan 1 Dir anThi'iy din 1. 
Theo Quyt djnh sO 307/QD-EVN ngày 22 tháng 11 n.m 2018 cüa HOi  dng Thành viên, Cong ty d thanh 1p Ban Quàn 1 Dr an Din 3 
trên co sâ nhãn 1zc, tài san và ca sâ vt chat cüa Ban Quãn 1 dir an Thüy din 5, Ban Quãn l di,r an Thüy din 6 và diu chuyn mt sO 
nhãn 1rc tt'r Ban Quãn 1 dr an Din hat  nhân Ninh Thun tri,rc thuOc  Cong ty. Theo do, Ban Quân 1 Dr an Din 3 d chInh thi.rc di vào hoat 
dng k tr ngày 01 tháng 01 näm 2019 dng thai vn duy tn hot dng cüa Ban Quân 1" dr an ThUy din 5, Ban Quân 1 dv an Thüy din 6 
và Ban Quãn 1 du an Diên hat  nhân Ninh Thuân. 
Theo Quy& djnh sO 298/QD-IEVN ngày 22 thãng 11 näm 2018 cüa HQi dng Thành viên, Cong ty d thành 1p Nba may Nhit din Vinh 
T 4 trçrc thuc Cong ty. Theo do, Nba may Nhiêt din VTnh Tan 4 d chInh thirc di vào hoat dQng k tCr ngày 01 tháng 01 näm 2019. 
Theo Quyt dnh sO 299/QD-EVN ngày 22 tháng 11 nAm 2018 cüa Hi dng Thành viên, Cong ty dâ thanh1p Trung tam Dch vv sCra chCra 
EVN tnxc thuQc Cong ty. Theo do, Trung tam Djch vi sira cha EVN d chInh thüc di vào hot dQng k tir ngày 01 tháng 01 nm 2019. 
Theo Quyt dinh sO 312/QD-EVN ngày 29 tháng 11 nm 2018 cüa HOi  dng Thãnh viên Tp doãn Din hrc Din 1c Vit Nam, Cong ty 
Nhit din Thai bmnh dâ chinh thirc di vào hoat dng k t ngày 01 tháng 01 näm 2019. 

Ha N5i, ngày .Q.. tháng .O. näm 2020 

Ngirôi 1p K toán trir&ng 

Lê Thj Hirong - Vo Hong Linh 


