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• CÒNG TY CÓ PHÀN DÀU TU' CHAU À THÀI BÌNH Dl/ONG

Dia chi: Tàng 3, tòa nhà MACHINCO, 444 Hoàng Hoa Thàm, Q Tày Hó, Hà Nói

Tel: 043.577.1983_______________________________  Fax: 043.577.1985

Don vi tinh : VND

TÀI SÀN
MÀ
SÓ

THUYÈ 
T MINI! 30/09/2018 01/01/2018

A. TÀI SÀN NGÀN HAN 100 822,003,525,447 451,180,651,547
I. Tièn và càc khoàn tircrng dircmg tièn 110 3 4,748,942,413 20,654,158,643

1. Tièn 111 4,748,942,413 12,854,158,643

2. Càc khoàn tuong dirong tién 112 - 7,800,000,000

II. Càc khoàn dàu tir tài chinh ngàn han 120 15,360,017,371 14,235,918,444

1. Chù'ng khoàn kinh doanh 121 4 7,642,312,517 6,565,063,444

2. Dir phòng giàm già chùng khoàn kinh doanh 122 5 (2,632,295,146) (2,679,145,000)

3. Dàu tir nàm giù dcn ngày dào han 123 10,350,000,000 10,350,000,000

III. Càc khoàn phài thu ngàn han 130 336,053,599,942 305,944,572,676

1. Phài thu cùa khàch hàng 131 22,612,363,192 31,611,784,912

2. Trà truóc cho nguói bàn 132 13,880,935,788 9,891,204,275

5. Phài thu ve cho vay ngàn han 135 678,500,000 678,500,000

6. Càc khoàn phài thu ngàn han khàc 136 6 300,495,278,057 272,013,867,550

7. Dir phòng phài thu ngàn han khó dòi 137 (1,613,477,095) (8,250,784,061)

IV. Hàng ton kho 140 460,824,181,973 108,837,649,251

1. Hàng tón kho 141 460,824,181,973 108,837,649,251

V. Tài san ngàn han khàc 150 5,016,783,748 1,508,352,533

1. Chi phi trà truóc ngàn han 151 7 191,168,019 42,873,600

2. Thuè GTGT duyc khàu trù 152 15 4,825,615,729 1,465,478,933

B. TÀI SÀN DÀIIIAN 200 411,473,985,081 424,525,991,801

II. Tài san co djnh 220 1,056,502,076 220,519,596

1. TSCD hùu hình 221 9 995,390,965 131,908,485

- Nguyén già 222 1,597,749,942 638,401,942

- Già tri hao mòn luy ké 223 (602,358,977) (506,493,457)

3. TSCD vò hình 227 10 61,111,111 88,611,111

- Nguyén già 228 162,888,000 162,888,000

- Già tri hao mòn luy ké 229 (101,776,889) (74,276,889)

IV. Tài sàn dò1 dang dài han 240 79,790,182,056 66,778,941,941

2 Chi phi xày dung có bàn dó dang 242 79,790,182,056 66,778,941,941

IV. Càc khoàn dàu tu* tài chinh dài han 250 330,320,392,170 357,511,864,582

1. Dàu tu  vào Còng ty con 251 12 330,320,392,170 329,722,474,582

2. Dàu tu vào Còng ty lièn kèt, lièn doanh 252 13 - 27,789,390,000

4. Dir phòng giàm già dàu tu  tài chinh dài han 254 - -

VI. Tài sàn dài han khàc 260 306,908,779 14,665,682

1. Chi phi trà truóc dài han 261 V.8 306,908,779 14,665,682

TÓNG CÒNG TÀI SÀN 270 1,233,477,510,528 875,706,643,348
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BÀO CÀO TÀI CHINH

QuylIInàm 2018

CÒNG TY CÓ PHÀN DÀU TU' CHAU À THÀI BÌNH Dl/ONG

Dia chi: Tàng 3, tòa nhà MACHINCO, 444 Hoàng Hoa Thàm, Q Tày Ho, Hà Nqì

Tel: 043.577.1983_______________  Fax: 043.5“:

BÀ N G  C A N  DÓ I KÉ TO À N  
Tai ngày 30 thàng 09 nàm 2018 

(tièp t/ieo)

NGUÒNVÓN THUVE 30/09/2018

Màu so B 01 - DN

Dan vi tinh : VND 

01/01/2018

A. NQf PHÀI TRA 300 838,941,176,590 496,456,475,669

I. No” ngàn han 310 683,254,630,090 451,898,522,755

1. Phài tra ngàn han ngirài bàn 311 5,354,904,654 2,829,036,143

2. Ngirài mila tra tièn tnróc ngàn han 312 5,401,514,100 2,864,664,100

3. Thuè và càc khoàn phài trà nhà nuòre 313 1,145,632,579 1,685,798,076

4. Phài trà nguòi lao dòng 314 15 1,519,424,233 907,431,257

5. Chi phi phài trà ngàn han 315 76,801,512,385 12,341,716,986
9. Phài trà ngàn han khàc 319 V.14a 103,597,494,988 94,678,910,121

10. Vay và ng thuè tài chinh ngàn han 320 489,349,995,255 336,533,518,176

12. Quy khen thuòng phùc lgi 322 84,151,896 57,447,896

II. N g dài han 330 155,686,546,500 44,557,952,914

7. Phài trà dài han khàc 337 42,916,546,500 41,916,546,500

8. Vay và ng thuè tài chinh dài han 338 112,770,000,000 2,641,406,414

B. VÓN CHÙ SÙ HÌTU 400 394,536,333,938 379,250,167,679

I. Von chu sòr hùu 410 16 394,536,333,938 379,250,167,679

1. Vòn góp cua chù sò hùu 411 364,000,000,000 364,000,000,000

Co phièu phò thòng có quyèn bièu quyèt 41 la 364,000,000,000 364,000,000,000

2. Thàng dir vòn co phàn 412 46,144,781,818 46,144,781,818

5. Co phièu quy 415 (9,481,291,820) (9,481,291,820)

8. Quyy dàu tu phàt trièn 418 1,293,626,226 1,293,626,226

11. Lgi nhuàn sau thuè chua phàn phói 421 (7,420,782,286) (22,706,948,545)

LNST chua phàn phói luy kè dèn cuòi ky truóc 421a (22,706,948,545) (51,301,451,859)

LNST chua phàn phói ky này 421b 15,286,166,259 28,594,503,314

TÓNG CQNG NGUÒN VÓN 440 1,233,477,510,528 875,706,643,348

Hà Nói, ngày 25 thàng 10 nani 2018

CÒNG TY CP £>T CIIÀU À THÀI BÌNH Dl/ONG
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BÀO CÀO KÉT QUÀ HOAT DÓNG KINH DOANH  

Quy III nàm 2018

CÓNG TY CÓ PHÀN APECI

Dja chi: Tàng 3, tòa nhà MACHINCO, 444 Hoàng Hoa Thàm, Q Tày Hò, Hà Noi

Tel: 043.577.1983___________________________________Fax: 043.577.1985______________________________

BÀO CÀO TÀI CHINH

Quy III nàm 2018

Mau so B 02 - DN

Dan vi tinh: VND

CHI TIÈU MÀ SÓ
rii iY

ÉT
1V1INH

Quy III nàm 2018 Quy III nàm 2017
Lùy kè dèn quy III 

nàm 2018
Lùy kè dèn quy III 

nàm 2017

1. Doanh thu bàn hàng và cung càp d|ch vu 01 17 - 22,623,459,683 8,278,235,423 103,332,427,976

3. Doanh thu thuàn bàn hàng và cung càp 10 - 22,623,459,683 8,278,235,423 103,332,427,976

4. Già vòn hàng bàn 11 19 - 9,525,447,411 4,652,943,369 58,429,960,585

5. Loi nluiàn gop vè bàn hàng và cung càp 20 - 13,098,012,272 3,625,292,054 44,902,467,391

6. Doanh thu hoat dóng tài chinh 21 20 (3,900,958,115) 422,689,436 25,340,641,764 993,105,828

7. Chi phi tài chinh 22 21 204,668,938 478,749,026 385,877,929 1,471,668,921

Trong dó: Chi phi lai vay 23 118,670,357 469,407,038 270,958,702 1,403,947,587

8. Chi phi bàn hàng 24 204,260,000 154,459,136 257,228,750 154,459,136

9. Chi phi quàn ly doanh nghièp 26 22 8,045,249,880 2,240,711,730 10,399,492,266 7,115,678,237

10. Loi nhuan thuàn tir hoat dóng kinh doanh 30 (12,355,136,933) 10,646,781,816 17,923,334,873 37,153,766,925

11. Thu nhap khàc 31 23 60,000 104,010,725 15,060,000 129,968,905

12. Chi phi khàc 32 24 - 1,200,000 406,285,394 20,111,337

13. Loi nhuan khàc (40=31-32) 40 60,000 102,810,725 (391,225,394) 109,857,568

15 Tóng loi nhuan kè toàn triróc thuc 50 (12,355,076,933) 10,749,592,541 17,532,109,479 37,263,624,493

15 Chi phi thuè TNDN hién hành 51 15 2,245,943,220 7,525,147,166

17 Loi nhuan sau thué thu nhap doanh nghièp 60 (12,355,076,933) 10,749,592,541 15,286,166,259 29,738,477,327

18 Lai C(f bàn trèn co phièu 70 25 ( m 295 817 817
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------------------------------------------------------THUT-----------------------------
C H ÌTIÉU  MÀSÓ ÉT Quy III nàm 2018

____________________ MIMH

Quy III nàm 2017 ^  ^ 111 Lùy ké d in  quy III
nam 2018 nam 2017

Hà Nói, ngày 25 thàng 10 nàm 2018 

CÒNG TY-CP DT CHAU À THÀI BÌNH DlTONG 

IG GIÀM DÓC

S.THA1 BINH DlTONG/

DUY HLTNG



BÀO CÀO TÀI CI1INH

Quy III nàm 2018

CÒNG TY CÓ PHÀN DÀU TU' CHÀU À TIIÀI BÌNH DU'ONG

Bja chi: Tàng 3, tòa nhà MACHINCO, 444 Hoàng Hoa Thàm, Q Tày Ho, Hà Noi

Tel: 043.577.1983 Fax: 043.577.1985

BÀO  CÀO  LUÌJ C H U Y ÉN  TIÈN  

(Theo phuvng  pltap gidn tiép) 

Ben Quy III nàm 2018

Mau so B 03 - DN 

TÉ

Bon vj tinh: VNB

STT CHlTIÈU
MÀ

x TM
Den Quy III nàm Dèn Quy III nàm

SO 2018 2017
I Luti chuyèn tièn tir hoat dgng kinh doanh

/. Lpi nhuan trie&c thuè 01 17,532,109,479 37,263,624,493
2. Dièu eh in h elio càc khoàn

- Khàu hao TSCB 02 95,865,520 53,932,878

- Càc khoàn dir phòng 03 (6,684,156,820) (57,427,154)

- Lai, lò tir hoat dgng dàu tir 05 (24,804,369,879) (993,105,828)

- Chi phi lai vay 06 270,958,702 1,403,947,587

3. Lai nhuan tic hoat dQng kinh doanh trave thay doi 08 (13,589,592,998) 37,670,971,976

vòn luu dQng

- (Tàng)/giàm càc khoàn phài thu 09 (30,109,027,266) (25,656,209,441)

- (Tàng)/giàm hàng tòn kho 10 (351,986,532,722) (106,350,993)

- Tàng/(giàm) càc khoàn phài trà (khóng kè lai vay 11 218,457,175,716 60,883,158,889

- (Tàng)/giàm chi phi trà triróc 12 (292,243,097) (338,510,575)

- Tàng, giàm chung khoàn kinh doanh 13 (1,124,098,927)

- Tièn lai vay dà trà 14 (270,958,702) (1,403,947,587)

- Thuè thu nhàp doanh nghièp dà nòp 15 (2,882,711,926) 288,227,528

- Tièn chi khàc tir hoat dòng kinh doanh 17 -

Luu chuyèn tièn thuan tic hoat dòng kinh doanh 20 (181,797,989,922) 71,337,339,797

II. Luu chuyèn tièn tir hoat dong dàu tu’

1. Tièn chi de mua sàm, xày dirng TSCB và càc TS dài han kh; 21 (13,011,240,115) (24,849,908,975)

3. Tièn chi cho vay, mua càc còng cu no cùa don vi khàc 23 (20,100,000,000)

4. Tièn thu hòi cho vay, bàn lai càc còng cu no cùa don vi khàc 24 24,500,000,000

5. Tièn chi dàu tu góp vòn vào don vi khàc 25 (597,917,588) (41,917,934,126)

6. Tièn thu hòi dàu tu góp vòn vào don vi khàc 26 -

7. Tièn thu lai cho vay, co tire lai nhuan duge chia 27 536,271,885 993,105,828

Luu chuyèn tièn thuan tic hoat dQng dàu tic 30 (13,072,885,818) (61,374,737,273)

1. Tièn thu tir phàt hành co phiéu, nhàn vòn góp cùa chù sa hih 31

2. Tièn chi trà vòn góp, mua lai co phièu cùa BN dà phàt hành 32

3. Tièn vay ngàn han, dài han dà nhàn duge 33 223,971,000,000 58,114,709,303

4. Tièn chi trà ng gòc vay 34 (45,005,340,490) (43,600,413,873)

Luu chuyèn tièn thuan tic hoat dòng tài chinh 40 178,965,659,510 14,514,295,430

Luu chuyèn tièn thuan trong ky (50 = 20 + 30 + 40) 50 (15,905,216,230) 24,476,897,954

Tièn và tu’OHg dueng tièn dàu ky 60 20,654,158,643 2,354,964,850

Tièn và tirong durong tièn cuoi ky (70 = 50 + 60 + 61) 70 3 4,748,942,413 26,831,862,804
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Ha Nqì, ngày 25 thàng 10 nàm 2018 

CÒNG TY CP DT CHÀU À THÀI BÌNII Dl/ONG

J
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CÒNG TY CO PHÀN DÀU TU' CHÀU À - THÀI BÌNH DU'O'NG
Dia chi: Tàng 3, tòa nhà Machinco, sò 444 Hoàng Hoa Thàm, phuòng Thuy Khuè, quàn Tày Ho, thành phó Hà Noi 
BÀO CÀO TÀI CHÌNH 
Quy 3 nàm 2018
Bàn thuyét minh Bào cào tài chinh (tièp theo)

BÀN THUYÉT MINH BÀO CÀO TÀI CHINH
QUY 3 NÀM 2018

1. 

1.

2.

3.

4.

5.

DÀC D1ÉM HOAT DQNG 

Hình thirc sò' hìru vón
Còng ty Cò phàn Dàu tir Chàu À Thài Bình Dirong (sau day goi tàt là “Còng ty”) là cóng ty có 
phàn.

LTnh vuc kinh doanh
Lình viro kinh doanh cua Còng ty là tu vàn, dàu tu.

Ngành nghè kinh doanh
Hoat dòng kinh doanh chinh cùa Cóng ty là: dàu tu, kinh doanh bàt dóng sàn.

Chu ky sàn xuàt, kinh doanh thòng thuò'ng
Chu ky sàn xuàt kinh doanh thòng thuò'ng cùa Còng ty khóng quà 12 thàng.

Cau truc Còng ty 
Càc còng ty con

Ty i?
quyen

Hoat dòng kinh Ty I? Ty \q bieu
Tèn còng ty Dja chi tru so1 chinh doanh chinh vón góp loi ich quyét
Còng ty TNHH Dàu tu Chàu Khu Thanh San, phuòng Vù Dàu tu, kinh doanh
À - Thài Bình Duong - Bàc Ninh, thành phó Bàc Ninh, bàt dòng sàn 100% 100% 100%
Ninh tinh Bàc Ninh
Còng ty Cò phàn Dàu tu 30 Le Lai, phuòng Phu 

Nhuàn, thành phó Hué, tinh 
Thùa Thièn Huè

Dàu tu, kinh doanh
APEC Land Huè bàt dòng sàn 99,99% 99,99% 99,99%

Cóng ty Cò phàn Dàu tu Tang 3 nhà 205, duòng Le Dàu tu, kinh doanh
APEC Hà Nam Hoàn, phuòng Quang Trung, 

thành phó Phù Ly, tinh Hà
bàt dòng sàn

100% 100% 100%

Nam
Còng ty Có phàn Dàu tu Ngà 3 Bàc Nam, tò 22, Dàu tu, kinh doanh
APEC Tue Duyèn 

Còng ty Cò phàn Lagoon

phuòng Già Sàng, thành phó 
Thài Nguyèn, tinh Thài 
Nguyèn

bàt dòng sàn
100% 100% 100%

Tàng 9, tòa nhà HCC, 28 Ly Djch vu luu tru
Làng Cò Thuòng Kict, phuòng VTnh 

Ninh, thành phó Huè, tinh
ngàn ngày

90,16% 90,16% 90,16%

Thùa Thièn Huè

Càc còng ty lièn doanh, lièti két

Ty l?
Ty 1? quyen

Hoat d$ng kinh Ty If phàn sò bièu
Tèn còng ty Dja chi tru sò' chinh doanh chinh von gop hfi'u quyét
Cóng ty Cò phàn Dàu tu 
Tài chinh Quóc té và Phàt

Tàng 16, Tòa nhà Giào due, trung
Charmvit Tower, 117 tàm thirang mai 20,01% 20,01% 20,01%

trién doanh nghiep 1DJ Tràn Duy Hung, Cau và vàn phòng cho
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CÒNG TY CO PHÀN OÀU TU' CHÀU À - THÀI BÌNH Dl/aNG
Dia chi: Tàng 3, tòa nhà Machinco, so 444 Hoàng Hoa Thàm, phiròng Thuy Khuè, quan Tày Ho, thành phò Hà Noi 
BÀO CÀO TÀI CHINH 
Quy 3 nàm 2018
Bàn thuyét minh Bào cào tài chinh (tièp theo)

Tyi?
Ty le quyen 

Hoat dòng kinh Ty 1? phàn so1 biéu
Tèn còng ty_____________ Dja chi' tru so chinh_______doanli chinh_____ vón góp hùu quyét

Giày, Hà Noi thuè.

II. NÀM TÀI CHINH, DON VI TIÈN TÉ SIT DyNG TRONG KÉ TOÀN

1. Nàm tài chinh
Nàm tài chinh cùa Còng ty bàt dall tir ngày 01 thàng 01 và kèt thuc vào ngày 31 thàng 12 hàng 
nàm.

2. Don vi tièn te su’ dung trong ké toàn
Don vj tièn t? su dung trong ké toàn là Dòng Vièt Nam (VND) do phàn lón càc nghièp vu dugc 
thuc hièn bàng don vi tièn tè VND.

III. CHUÀN My'C VÀ CHE DQ KÉ TOÀN ÀP DyNG 

1. Che do ké toàn àp dung
Còng ty àp dung càc Chuàn mire Kè toàn Vièt Nam, Chè dò Kè toàn doanh nghièp Vièt Nam dugc 
ban hành theo Thóng tu sò 200/2014/TT-BTC ngày 22 thàng 12 nàm 2014 và càc thòng tu huóng 
dàn thuc hièn chuàn mire kè toàn cùa Bò Tài chinh trong vièc lap và trìnli bày Bào cào tài chinh.

2. Tuyèn bó ve vife tuàn thu chuàn muc ké toàn và ché d§ ké toàn
Tòng Giàm dòc dàm bào dà tuàn thù yèu càu cùa càc Chuàn muc Ké toàn Vièt Nam, Chè dò Kè 
toàn doanh nghièp Vièt Nam dugc ban hành theo Thòng tu sò 200/2014/TT-BTC ngày 22 thàng 12 
nàm 2014 cung nhu càc thóng tu huóng dàn thuc hièn chuàn mire kè toàn cùa Bó Tài chinh trong 
vièc lap và trình bày Bào cào tài chinh.

IV. CÀC CHINH SÀCH KÉ TOÀN ÀP DyNG

1. Ctf so1 lap Bào cào tài chinh
Bào cào tài chinh dugc lap trèn co sò kè toàn dòn tich (trù càc thòng tin lién quan dèn càc luóng 
tièn).

2. Càc giao dich bàng ngoai tè
Càc giao dich phàt sinh bàng ngoai tè dugc chuyèn dòi theo ty già tai ngày phàt sinh giao dich. Sò 
du càc khoàn muc tièn tè có góc ngoai tè tai ngày kèt thùc nàm tài chinh dugc quy dòi theo ty già 
tai ngày này.

Chénh lèch ty già phàt sinh trong nàm tir càc giao djch bàng ngoai t? dugc ghi nhàn vào doanh thu 
hoat dòng tài chinh hoàc chi phi tài chinh. Chènh lèch ty già do dành già lai càc khoàn muc tièn tè 
có gòc ngoai tè tai ngày kèt thùc nàm tài chinh sau khi bù trù chénh lèch tàng và chènh lèch giàm 
dugc ghi nhàn vào doanh thu hoat dòng tài chinh hoàc chi phi tài chinh.

Ty già sù dung dé quy dòi càc giao dich phàt sinh bàng ngoai tè là ty già giao dich thirc tè tai thòi 
diém phàt sinh giao dich. Ty già giao dich thirc té dói vói càc giao dich bàng ngoai tè dugc xàc 
dinh nhu sau:



CÒNG TY CO PHÀN DÀU TU' CHAU À - THÀI BÌNH DU'O'NG
Dja chi: Tàng 3, tòa nhà Machinco, sò 444 Hoàng Hoa Thàm, phuòng Thuy Khuè, quàn Tày Hò, thành phó Hà Nói
BÀO CÀO TÀI CHfNH
Quy 3 nàm 2018
Bàn thuyét minh Bào cào tài chilih (tièp theo)

• Bòi vai no phài thu: ty già mua ngoai t? cùa ngàn hàng thirong mai nai Còng ty chi dinh khàch 
hàng thanh toàn tai thài dièm giao dich phàt sinh.

• Bòi vai na phài trà: ty già bàn ngoai tè cùa ngàn hàng thirong mai noi Còng ty du kién giao 
dich tai thò-i dièm giao dich phàt sinh.

• Bòi vói càc giao dich mua sàm tài sàn hoac càc khoàn chi phi dirgc thanh toàn ngay bàng ngoai 
tè (khóng qua càc tài khoàn phài trà): ty già mua ngoai tè cùa ngàn hàng thirong mai noi Còng 
ty thuc hièn thanh toàn.

3. Tièn và càc khoàn tirong duong tièn
Tièn bao gòm tièn mat và tièn gùi ngàn hàng khòng ky han. Càc khoàn tirong duong tièn là càc 
khoàn dàu tu ngàn han có thói han thu hoi khòng quà 3 thàng kè tù ngày dàu tu, có khà nàng 
chuyèn dòi de dàng thành mòt luong tièn xàc dinh và khòng có rùi ro trong vièc chuyén dòi thành 
tièn tai thói dièm bào cào.

4. Càc khoàn dàu tu- tài chinh
Chinig khoàn kinh doanh
Khoàn dàu tu diroc phàn loai là chung khoàn kinh doanh khi nàm giù vi muc dich mua bàn dè 
kièm lòi.

Chung khoàn kinh doanh duoc ghi sò kè toàn theo già góc. Già gòc cùa chung khoàn kinh doanh 
duoc xàc dinh theo già tri hop ly cùa càc khoàn thanh toàn tai thói dièm giao dich phàt sinh cpng 
càc chi phi lièn quan dèn giao dich mua chung khoàn kinh doanh.

Thói dièm ghi nhàn càc khoàn chung khoàn kinh doanh là thói dièm Còng ty có quyèn só hùu, cu 
thè nhu sau:
• Bòi vói chung khoàn nièm yèt: duoc ghi nhàn tai thói dièm khóp lènh (T+0).
• Bòi vói chung khoàn chua nièm yèt: duoc ghi nhàn tai thói dièm chinh thuc có quyèn sò hùu 

theo quy dinh cùa phàp luàt.

Tièn lai, co tue và lai nhuàn cùa càc ky truóc khi chung khoàn kinh doanh duoc mua duoc hach 
toàn giàm già tri cùa chinh chung khoàn kinh doanh dó. Tièn lai, cò tue và Ieri nhuàn cùa càc ky 
sau khi chung khoàn kinh doanh duoc mua duoc ghi nhàn doanh thu. Cò tue duoc nhàn bàng cò 
phièu chi duoc theo dòi sò luong cò phièu tàng thèm, khòng ghi nhàn già tri cò phièu nhàn duoc.

Cò phièu hoàn dòi dirgc xàc dinh theo già tri hop ly tai ngày trao dòi. Già tri hop ly cùa cò phièu 
duoc xàc dinh nhu sau:
• Bòi vói cò phièu cùa còng ty nièm yèt, già tri hop ly cùa cò phièu là già dóng cùa nièm yèt trèn 

thi truóng chung khoàn tai ngày trao dòi. Truóng hop tai ngày trao dòi thi truòng chung khoàn 
khòng giao dich thi già tri hop ly cùa có phièu là già dóng cùa phièn giao dich truóc lièn kè vói 
ngày trao dòi.

• Bòi vói cò phièu chua nièm yèt duoc giao dich trèn sàn UPCOM, già tri hop ly cùa cò phièu là 
già giao dich dóng cùa trèn sàn UPCOM tai ngày trao dòi. Truóng hop ngày trao dòi sàn 
UPCOM khóng giao dich thi già tri hop ly cùa có phièu là già dóng cùa phièn giao dich truóc 
lièn kè vói ngày trao dòi.

• Boi vói cò phièu chua nièm yèt khàc, già tri hop ly cùa cò phièu là già do càc bèn thòa thuàn 
theo hop dong hoac già tri sò sàch tai thói dièm trao dòi.

Bu phòng giàm già chung khoàn kinh doanh duoc làp cho tùng loai chung khoàn duoc mua bàn 
trèn thi truóng và có già tri hop ly thàp hon già gòc. Già tri hop ly cùa chung khoàn kinh doanh 
nièm yèt trèn thi truóng chung ldioàn hoàc duoc giao dich trèn sàn UPCOM là già dóng cùa tai ngày 
két thùc nàm tài chinh. Truóng hop tai ngày két thùc nàm tài chinh thj truóng chung khoàn hay sàn
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UPCOM khóng giao dich thì già tri hop ly cùa chùng klioàn là già dóng eira phièn giao dich trirac 
lièn kè vai ngày két thùc nàm tài chinh.

Tàng, giàm sò dir phòng giàm già chùng khoàn kinh doanh càn phài trich lap tai ngày két thùc nàm 
tài chinh dirgc ghi nhàn vào chi phi tài chinh.

Lai hoàc lo tir vièc chuyèn nhugng chùng khoàn kinh doanh duge ghi nhàn vào doanh thu hoat 
dóng tài chinh hoàc chi phi tài chinh. Già vòn dirgc xàc djnh theo phuang phàp bình quàn già 
quyèn di dóng.

Càc khoàn dàu tir nàm giù  dén ngày dào han
Khoàn dàu tu duge phàn loai là nàm giu dòn ngày dào han khi Còng ty có y dinh và khà nàng giù 
dòn ngày dào han. Càc khoàn dàu tu nàm giù dòn ngày dào han bao góm: càc klioàn tièn giri ngàn 
hàng có ky han (bao góm cà càc loai tin phièu, ky phièu), trài phièu, có phièu uu dai bèn phàt hành 
bàt buóc phài mua lai tai mót thòi dièm nhàt djnh trong tucmg lai và càc khoàn cho vay nàm giù 
dèn ngày dào han vói muc dich thu lai hàng ky và càc klioàn dàu tu nàm giù dèn ngày dào han 
khàc.

Càc khoàn dàu tu nàm giù dèn ngày dào han duge ghi nhàn ban dàu theo già gòc bao gòm già mua 
và càc chi phi lièn quan dèn giao dich mua càc khoàn dàu tu. Sau ghi nhàn ban dàu, càc khoàn dàu 
tu này duge ghi nhàn theo già tri có thè thu hói. Thu nhàp lai tù càc khoàn dàu tu nàm giù dén 
ngày dào han sau ngày mua duge ghi nhàn trèn Bào cào kèt quà hoat dóng kinh doanh trèn co só 
dir thu. Lai duge huóng truóc khi Cóng ty nàm giù duge ghi giàm trù vào già góc tai thòi diém 
mua.

Khi có càc bàng chùng chàc chàn cho thày mót phàn hoàc toàn bó klioàn dàu tu có thè khóng thu 
hói duge và sò tón thàt duge xàc djnh mót càch dàng tin cày thì tón thàt duge ghi nhàn vào chi phi 
tài chinh trong nàm và giàm trù truc tiép già tri dàu tu.

Càc khoàn cho vay
Càc khoàn cho vay duge xàc djnh theo già góc trù di càc klioàn dir phòng phài thu klió dòi. Dir 
phòng phài thu khó dòi cùa càc khoàn cho vay duge lap càn cù vào du kién mùc tón thàt có thè xày 
ra.

Càc khoàn dàu tu  vào còng ty con, còng ty lièn két
Cóng ty con
Cóng ty con là doanh nghièp chju su kièm soàt cùa Cóng ty. Vièc kiém soàt dat duge khi Cóng ty 
có khà nàng kièm soàt càc chinh sàch tài chinh và hoat dóng cùa doanh nghièp nhàn dàu tu nhàm 
thu duge lgi ich kinh tè tù càc hoat dóng cùa doanh nghifp dó.

Cóng ty lièn kèt
Cóng ty lièn két là doanh nghièp mà Cóng ty có ành huóng dàng kè nhung khóng có quyèn kiém 
soàt dói vói càc chinh sàch tài chinh và hoat dóng. Ành huóng dàng kè thè hièn ó quyèn tham già 
vào vièc dua ra càc quyèt djnh vè chinh sàch tài chinh và hoat dóng cùa doanh nghièp nhàn dàu tu 
nhung khóng kièm soàt càc chinh sàch này.
Ghi nhàn ban dàu
Càc khoàn dàu tu vào cóng ty con, cóng ty lièn két duge ghi nhàn ban dàu theo già góc, bao gòm 
già mua hoàc khoàn §óp vón cgng càc chi phi lièn quan truc tiép dèn vièc dàu tu. Truòng hgp dàu 
tu bang tài sàn phi tièn tè, già phi klioàn dàu tu duge ghi nhàn theo già tri hgp ly cùa tài sàn phi 
tièn t |  tai thói diém phàt sinh.
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Co tue và lai nhuan cùa càc ky truóc khi klioàn dàu tu duge mua duge hach toàn giàm già tri cùa 
chinli khoàn dàu tu dó. Co tue và lgi nhuan cùa càc ky sau khi khoàn dàu tu duge mua duge ghi 
nhàn doanh thu. Co tue duge nhàn bang co phièu chi duge theo doi so lugng cò phièu tàng thém, 
khòng ghi nhàn già tri cò phièu nhàn duge.

5. Càc khoàn phài thu
Càc khoàn ng phài thu duge trình bày theo già tri ghi sò trù di càc klioàn dir phòng phài thu khó 
dòi.

Vi?c phàn loai càc khoàn phài thu là phài thu khàch hàng, và phài thu kliàc duge thuc hièn theo 
nguyèn tàc sau:
• Phài thu cùa khàch hàng phàn ành càc khoàn phài thu mang tinh chàt thuang mai phàt sinh tù 

giao dich có tinh chàt mua -  bàn giùa Còng ty và nguòi mua là dan vi dóc làp vói Cóng ty.
• Phài thu khàc phàn ành càc klioàn phài thu khòng có tinh thuang mai, khòng lièn quan dén 

giao dich mua -  bàn.

Du phòng phài thu khó dòi duge làp elio tùng khoàn ng phài thu khó dòi càn cù vào dir kién mure 
tòn thàt có thè xày ra.

Tàng, giàm sò du dir phòng ng phài thu khó dòi càn phài trich làp tai ngày kèt thùc nàm tài chinh 
duge ghi nhàn vào chi phi quàn ly doanh nghièp.

6. Hàng tòn kho
Hàng tòn kho duge ghi nhàn theo già thàp hon giùa già gòc và già tri thuàn có thè thuc hièn duge. 

Già gòc hàng tòn kho duge xàc dinh nhu sau:
• Nguyèn vàt li?u, hàng hóa: bao gòm chi phi mua và càc chi phi lièn quan truc tièp khàc phàt 

sinh dè có duge hàng tòn kho ò dia dièm và trang thài hièn tai.
• Chi phi sàn xuàt kinh doanh dó dang: chi bao gòm chi phi nguyèn vàt lièu chinh/bao gòm chi 

phi nguyèn vàt lièu chinh, chi phi nhàn cóng và càc chi phi có lièn quan truc tièp khàc.

Già xuàt kho duge tinh theo phuang phàp già dich danh và duge hach toàn theo phuong phàp kè 
khai thuang xuyèn.

Già tri thuàn có thè thuc hièn duge là già bàn uóc tinh cùa hàng tòn kho trong ky sàn xuàt, kinh 
doanh bình thuang trù chi phi uóc tinh dè hoàn thành và chi phi uóc tinh càn thiét cho vièc tièu thu 
chùng.

Dir phòng giàm già hàng tòn kho duge làji cho tùng màt hàng tòn kho có già gòc lón hon già tri 
thuàn có thè thuc hièn duge. Tàng, giàm sò du du phòng giàm già hàng tòn kho càn phài trich làp 
tai ngày kèt thùc nàm tài chinh duge ghi nhàn vào già vón hàng bàn.

7. Tài sàn có djnh hùn hình
Tài sàn cò djnh hùu hình duge thè hièn theo nguyèn già trù hao mòn lùy kè. Nguyèn già tài sàn cò 
dinh hùu hình bao gòm toàn bò càc chi phi mà Còng ty phài bò ra dè có duge tài sàn có dinh tinh 
dèn thài dièm dira tài sàn dó vào trang thài sàn sàng sù dung. Càc chi phi phàt sinh sau ghi nhàn 
ban dàu chi duge ghi tàng nguyèn già tài sàn cò dinh nèu càc chi phi này chàc chàn làm tàng lgi ich 
kinh tè trong tuong lai do sù dimg tài sàn dó. Càc chi phi phàt sinh khòng thòa màn dièu kièn trèn 
duge ghi nhàn là chi phi sàn xuàt, kinh doanh trong nàm.
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Khi tài sàn co dinh hùu hình dugc bàn hay thanh ly, nguyèn già và già tri hao mòn lùy ké dirgc xóa 
só và lai, lo phàt sinh do thanh ly dugc ghi nhàn vào thu nhàp hay chi phi trong nàm.

Tài sàn có dinh hùu hình dugc khàu hao theo phuong phàp duòng thàng dira trèn thòi gian hùu 
dung uóc tinh. Sò nàm khàu hao cùa càc loai tài sàn cò dinh hùu hình nhu sau:
Loai tài sàn cò dinh So nàm
Phuorig tien vàn tài, truyèn dàn 10

8. Tài sàn có dinh vó hình
Tài sàn có dinh vó hình dugc thè hièn theo nguyèn già trù hao mòn luy ké.

Nguyèn già tài sàn có djnh vó hình bao góm toàn bó càc chi phi mà Cóng ty phài bò ra de có dugc 
tài sàn có dinh tirili dèn thòi dièm dua tài sàn dó vào trang thài sàn sàng su dung. Chi phi lièn quan 
dèn tài sàn cò dinh vó hình phàt sinh sau khi ghi nhàn ban dàu dugc ghi nhàn là chi phi sàn xuàt, 
kinh doanh trong ky trù khi càc chi phi này gàn lièn vói mgt tài sàn có djnh vó hình cu thè và làm 
tàng lgi ich kinh tè tù càc tài sàn này.

Khi tài sàn cò djnh vó hình dugc bàn hay thanh ly, nguyèn già và già tri hao mòn lùy ké dugc xóa 
só và lai, lò phàt sinh do thanh ly dugc ghi nhàn vào thu nhàp hay chi phi trong nàm.

Tài sàn có dinh vó hình cùa Cóng ty là chuong trình phàn mèm mày tinh. Chi phi lièn quan dèn càc 
phàn mèm mày tinh khóng phài là mot bó phàn gàn kèt vói phàn cùng có lièn quan dugc vòn hoà. 
Nguyèn già cùa phàn mèm mày tinh là toàn bó càc chi phi mà Cóng ty dà chi ra tinh dèn thói dièm 
dua phàn mèm vào sù dung. Phàn mèm mày tinh dugc khàu hao theo phuong phàp duòng thàng 
trong 3 nàm.

9. Chi phi xay dung co' bàn dò' dang
Chi phi xày dung co bàn dó dang phàn ành càc chi phi lièn quan truc tiép (bao góm cà chi phi lai 
vay có lièn quan phù hgp vói chinh sàch ké toàn cùa Cóng ty) dèn càc tài sàn dang trong quà trình 
xày dung, mày móc thièt bi dang làp dàt dè phuc vii cho muc dich sàn xuàt, cho thuè và quàn ly 
cùng nhu chi phi lièn quan dèn vièc sùa chùa tài sàn có dinh dang thuc hi$n. Càc tài sàn này dugc 
ghi nhàn theo già gòc và khóng dugc tinh khàu hao.

10. Càc khoàn ng phài trà và chi phi phài trà
Càc khoàn ng phài trà và chi phi phài trà dugc ghi nhàn cho sò tièn phài trà trong tuong lai lièn 
quan dèn hàng hóa và dich vu dà nhàn dugc. Chi phi phài trà dugc ghi nhàn dira trèn càc uóc tinh 
hgp ly vè sò tièn phài trà.

Vièc phàn loai càc khoàn phài trà là phài trà nguòi bàn, chi phi phài trà, và phài trà khàc dugc thirc 
hièn theo nguyèn tàc sau:

• Phài trà nguòi bàn phàn ành càc khoàn phài trà mang tinh chàt thuoug mai phàt sinh tù giao 
dich mua hàng hóa, dich vu, tài sàn và nguòi bàn là don vi dóc làp vói Cóng ty, bao góm cà 
càc khoàn phài trà khi nhàp khàu thóng qua nguòi nhàn ùy thàc.

• Chi phi phài trà phàn ành càc khoàn phài trà cho hàng hóa, dich vu da nhàn dugc tù nguòi bàn 
hoac dà cung càp cho nguòi mua nhung chua chi trà do chua có hóa don hoac chua dù ho so, 
tài lièu kè toàn và càc khoàn phài trà cho nguòi lao dóng vè tièn luong nghi phép, càc khoàn 
chi phi sàn xuàt, kinh doanh phài trich truóc.

• Phài trà khàc phàn ành càc khoàn phài trà khóng có tinh thuong mai, khóng lièn quan dèn giao 
dich mua, bàn, cung càp hàng hóa dich vu.
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Càc khoàn ng phài tra và chi phi phài trà dugc phàn loai ngàn han và dài han trèn Bang càn dòi ké 
toàn càn cu theo ky han con lai tai ngày kèt thuc nàm tài chinh.

11. Von chu so1 hùu
Voti góp cùa chù sù huu
Vòn góp cùa chù sò hùu dugc ghi nhàn theo só vón thuc tè dà góp cùa càc co dóng.

Thàng die voti co plian
Thàng dir vòn co phàn dirgc ghi nhàn theo só chènh léch giùa già phàt hành và ménh già cò phiéu 
khi phàt hành làn dàu hoac phàt hành bò sung, chènh l$ch giùa già tài phàt hành và già tri sò sàch 
cùa co phièu quy và càu phàn vón cùa trài phièu chuyèn dòi khi dào han. Chi phi truc tiép lièn 
quan dèn vièc phàt hànli bó sung co phièu và tài phàt hành co phièu quy dugc ghi giàm thàng du 
vòn có phàn.

Cò phiéu quy
Khi mua lai cò phièu do Cóng ty phàt hành, khoàn tièn trà bao gòm cà càc chi phi lièn quan dén 
giao dich dugc ghi nhàn là có phièu quy và dugc phàn ành là mgt khoàn giàm trù trong vón chù sò 
hùu. Khi tài phàt hành, chènh l?ch giùa già tài phàt hành và già só sàch cùa cò phièu quy dugc ghi 
vào khoàn muc “Thàng du vòn có phàn”.

12. Phàn phói loi nhuàn
Lgi nhuàn sau thuè thu nhàp doanh nghifp dugc phàn phòi cho càc cò dòng sau khi dà trich làp càc 
quy theo Dièu lè cùa Còng ty cùng nhu càc quy djnh cùa phàp luàt và dà dugc Dai hói dòng cò 
dóng phè duyèt.

Vièc phàn phói lgi nhuàn cho càc cò dòng dugc càn nhàc dèn càc khoàn muc phi tièn tè nàm trong 
lgi nhuàn sau thuè chua phàn phòi có thè ành huòng dèn luòng tièn và khà nàng chi trà cò tue nhu 
lài do dành già lai tài sàn mang di góp vòn, lai do dành già lai càc khoàn muc tièn t?, càc còng cu 
tài chinh và càc khoàn muc phi tièn t? khàc.

Có tue dugc ghi nhàn là ng phài trà khi dugc Dai hòi dòng cò dòng phè duyèt.

13. Ghi nhàn doanh thu và thu nhàp 
Doanh thu bàn hàng hoà, thành pitóni
Doanh thu bàn hàng hóa, thành phàm dugc ghi nhàn khi dòng thòi thòa man càc dièu kièn sau:
• Còng ty dà chuyèn giao phàn lón rùi ro và lgi ich gàn lièn vói quyèn sò hùu hàng hóa, sàn 

phàm cho nguòi mua.

• Còng ty khòng con nàm giù quyèn quàn ly hàng hóa, sàn phàm nhu nguòi sò hùu hàng hóa, 
sàn phàm hoac quyèn kièm soàt hàng hóa, sàn phàm.

• Doanh thu dugc xàc dinh tuong dòi chàc chàn. Khi hgp dòng quy dinh nguòi mua dugc quyèn 
trà lai sàn phàm, hàng hóa dà mua theo nhùng dièu kièn cu thè, doanh thu chi dugc ghi nhàn 
khi nhùng dièu kièn cu thè dó khòng con tón tai và nguòi mua khòng dugc quyèn trà lai hàng 
hóa, sàn phàm (trù truòng hgp khàch hàng có quyèn trà lai hàng hóa, sàn phàm duói hình thuc 
dòi lai dè lày hàng hóa, dich vu khàc).

• Cóng ty dà hoac se thu dugc lgi ich kinh té tu giao dich bàn hàng.

• Xàc dinh dugc chi phi lièn quan dèn giao dich bàn hàng.

Doanh thu bàn bat dòng sàn



CÒNG TY CO PHÀN DÀU TU' CHÀU À - THÀI BÌNH DU'O'NG
Dja chi: Tàng 3, tòa nhà Machinco, sò 444 Hoàng Hoa Thàm, phuòng Thuy Khué, quàn Tày Hó, thành phó Hà Nqì 
BÀO CÀO TÀI CHfNH 
Quy 3 nàm 2018
Bàn thuyét minh Bào cao tài chinh (tiép theo)

Doanh thu bàn bàt dòng sàn mà Còng ty là chù dàu tu duge ghi nhàn khi thòa man dòng thòi tàt cà 
càc dièu kièn sau:

• Bàt dong sàn dà hoàn thành toàn bò và bàn giao elio nguòi mua, Còng ty dà chuyén giao rùi ro 
và lgi Ich gàn lièn vói quyèn sò hùu bàt dgng sàn cho nguòi mua.

• Còng ty khòng con nàm giù quyèn quàn ly bàt dòng sàn nhu nguòi sò hùu bàt dong sàn hoac 
quyèn kièm soàt bàt dòng sàn.

• Doanh thu duoc xàc dinh tuong dòi chàc chàn.
• Còng ty dà thu duoc hoac sè thu duge lgi ich kinh té tù giao djch bàn bàt dòng sàn.
• Xàc dinh duge chi phi lièn quan dèn giao djch bàn bàt dòng sàn.

Truòng hgp kliàch hàng có quyèn hoàn thièn nói thàt cua bàt dòng sàn và Còng ty thuc hién vige 
hoàn thièn nói thàt cùa bàt dòng sàn theo dùng thièt kè, màu mà, yéu càu cùa kliàch hàng theo mòt 
hgp dòng hoàn thièn nói thàt bàt dgng sàn riéng thì doanh thu duge ghi nhàn khi hoàn thành, bàn 
giao phàn xày thó cho kliàch hàng.

Doanh thu cho thué tài sàn hoat dgng
Doanh thu cho thué tài sàn hoat dòng duge ghi nhàn theo phuong jihàp duóng thàng trong suót thòi 
gian cho thué. Tièn cho thué nhàn truóc cùa nhiéu ky duge phàn bò vào doanh thu phù hgp vói thòi 
gian cho thué.
Truòng hgp thòi gian elio thué chièm trèn 90% thòi gian sù dung hùu ich cùa tài sàn, doanh thu 
duge ghi nhàn mòt làn dòi vói toàn bò sò tièn cho thué nhàn truóc nèu thòa màn dòng thòi càc dièu 
kièn sau:

Bèn di thué khòng có quyèn hùy ngang hgp dòng thué và Còng ty khòng có nghìa vu phài trà 
lai sò tièn dà nhàn truóc trong moi truòng hgp và duói mgi hình thùc.

Sò tièn nhàn truóc tù vige cho thué khòng nhò hon 90% tòng so tièn cho thuè du kièn thu duge 
theo hgp dòng trong suòt thòi han cho thuè và bèn di thuè phài thành toàn toàn bg sò tièn thuè 
trong vòng 12 thàng kè tù thòi dièm khói dàu thué tài sàn.

Hàu nhu toàn bg rùi ro và lgi ich gàn lièn vói quyèn sò hùu tài sàn thuè dà chuyén giao cho 
bèn di thuè.

Già vón cùa hoat dòng cho thué duge uóc tinh tuong dòi dày dù.

Tièn lai
Tièn lài duge ghi nhàn trèn co sò thòi gian và lài suàt thuc tè tùng ky.

Có tire và lai nhuàn dirpe chia
Có tue và lgi nhuàn duge chia duge ghi nhàn khi Còng ty duge quyèn nhàn cò tue hoac lgi nhuàn 
tù viéc góp vòn. Cò tue duge nhàn bang có phièu chi duge theo dòi sò lugng có phièu tàng thèm, 
khòng ghi nhàn già tri có phièu nhàn duge.

14. Chi phi di vay
Chi phi di vay bao góm lài tièn vay và càc chi phi khàc phàt sinh lièn quan truc tiép dèn càc khoàn 
vay.

Chi phi di vay duge ghi nhàn vào chi phi khi phàt sinh. Truòng hgp chi phi di vay lièn quan truc 
tiép dèn vige dàu tu xày dung hoac sàn xuàt tài sàn dò dang càn có mòt thòi gian dù dài (trèn 12 
thàng) dè có thè dua vào sù dunp theo muc dich djnh truóc hoac bàn thì chi phi di vay này duge 
tinh vào già tri cùa tài sàn dó. Dòi vói khoàn vay riéng phuc vii vige xày dung tài sàn cò dinh, bàt 
dòng sàn dàu tu, lài vay duge vòn hóa kè cà khi thòi gian xày dung duói 12 thàng. Càc khoàn thu 
nhàp phàt sinh tù vige dàu tu tam thòi càc khoàn vay duge ghi giàm nguyèn già tài sàn có lièn 
quan.



CÓNG TY CO PHÀN BAU TU' CHÀU À - THÀI BÌNH Dl/ONG
Dja chi: Tàng 3, tòa nhà Machinco, sò 444 Hoàng Hoa Thàm, phuóng Thuy Khuè, quàn Tày Ho, thành phó Hà Nqì 
BÀO CÀO TÀI CHlNH 
Quy 3 nàm 2018
Bàn thuyét minh Bào cào tài chinh (tiép theo)________

Dòi vai càc khoàn vòn vay chung trong dó có su dung cho myc dich dàu tu xày dung hoac sàn xuàt 
tài sàn dà dang thì chi phi di vay vòn hóa dugc xàc dinh theo ty le vòn hóa dói vói chi phi lùy ké 
bình quàn già quyèn phàt sinh cho vièc dàu tu xày dung co bàn hoac sàn xuàt tài sàn dó. Ty le vón 
hóa dugc tinh theo ty lè lai suàt bình quàn già quyèn cùa càc khoàn vay chua trà trong nàm, ngoai 
trù càc khoàn vay rièng bi?t phuc vii cho muc dich hình thành mót tài sàn cu thè.

15. Càc khoàn chi phi
Chi phi là nhùng khoàn làm giàm lgi ich kinh tè dugc ghi nhàn tai thói diém giao dich phàt sinh 
hoac khi có khà nàng tuong dói chàc chàn se phàt sinh trong tuong lai khóng phàn bièt dà chi tièn 
hay chua.

Càc khoàn chi phi và khoàn doanh thu do nó tao ra phài dugc ghi nhàn dòng thói theo nguyén tàc 
phù hgp. Trong truóng hgp nguyén tàc phù hgp xung dót vói nguyén tàc thàn trgng, chi phi dugc 
ghi nhàn càn cu vào bàn chàt và quy dinh cùa càc chuàn muc kè toàn dè dàm bào phàn ành giao 
dich mòt càch trung thuc, hgp ly.

16. Thué thu nhap doanh nghi^p
Chi phi thuè thu nhap doanh nghièp là thuè thu nhap hièn hành, là khoàn thué dugc tinh dira trèn 
thu nhàp tinh thué. Thu nhàp tinh thuè chènh l?ch so vói lgi nhuàn kè toàn là do dièu chinh càc 
khoàn chènh lèch tam thói giùa thuè và kè toàn, càc chi phi khóng dugc trù cùng nhu dièu chinh 
càc khoàn thu nhàp khóng phài chiù thué và càc khoàn lo dugc chuyén.

V. THÒNG TIN BÓ SUNG CHO CÀC KHOÀN MUC TRÌNH BÀY TRONG BÀNG CÀN DÓI 
KÉ TOÀN

1. Tièn và càc khoàn tuong duong ticn

Tièn màt
30.09.2018 01.01.2018
74,112,227 12,854,158,643

Tièn gùi ngàn hàng khóng ky han

Càc khoàn tuong dirang tièn
Tièn gùi ngàn hàng có ky han góc khóng qua 
3 thàng 

Cgng

4,674,830,186
7,800,000,000 

4.748.942.413 20.654.158.643

2. Càc khoàn dàu tir tài chinh
Càc khoàn dàu tu tài chinh cùa Cóng ty bao góm chung khoàn kinh doanh, dàu tu nàm giù dèn 
ngày dào han và dàu tu góp vón vào don vi khàc. Thóng tin vè càc khoàn dàu tu tài chinh cùa Cóng 
ty nhu sau:

2a. Chung khoàn kinh doanh

Co p/iiéu

Cóng ty Có phàn 
Chung khoàn Chàu À 
- Thài Bình Duong 

Càc có phièu khàc 
(chua nièm yét)

Càc khoàn dàu tu'

30.09.2018
Già goc_______________ Du- phòng

7.444.995.000 (2,632,295,146)

2.987.200.000 (2,632,295,146)

4.457.795.000

01.01.2018
Già goc_____ Du’ phòng

6.306.825.000 (2,679,145,000)

2.987.200.000 (2,679,145,000)

3.319.625.000

0



CÒNG TY CO PHÀN BAU TU' CHÀU À - THÀI BÌNH Dl/aNG
Dia chi: Tàng 3, tòa nhà Machinco, sò 444 Hoàng Hoa Thàm, phuòng Thuy Khuè, quàn Tày Ho, thành phó Hà Nqì 
BÀO CÀO TÀI CHINH 
Quy 3 nàm 2018
Bàn thuyét minh Bào cào tài chinh (ticp theo)

30.09.2018 01.01.2018
Già góc_______________ Dir phòng______ Già goc_____ Du phòng

khàc 197,317,517 258,238,444

Tièn ùy thàc dàu tu
197,317,517 197,317,517

258,238,444 0

C?ng 6,475,554,098 -2,679,145,000 6,565,063,444 -2,679,145,000

Tình hình bién dQng dir phòng giàm già chung khoàn kinh doanh nhir sau:

Sò dàu nàm

Trich lap dir phòng bò sung

30.09.2018

(2,679,145,000)

01.01.2018

-2,772,495,000

Hoàn nhàp dir phòng
46,849,854 _______ -93,350,000

So cuoi nàm -2,679,145,000
_____ (Z,o3Z,295,146)

2b. Dàu tir nàm giù  din  ngày dào han
30.09.2018 01.01.2018

Già goc Già trj ghi so Già goc Già tri ghi so
Ngàn li im 10,350,000,000 10,350,000,000 10,350,000,000 10,350,000,000
Tièn giri có ky han 10,350,000,000 10,350,000,000 10,350,000,000 10,350,000,000
Dài han - - - -

Tièn giri có ky han - - - -

Cong 10,350,000,000 10,350,000,000 10,350,000,000 10,350,000,000

2c. Dàu tu’ góp vén vào dim v/ khàc
30.09.2018 01.01.2018

Già goc_______Du phòng_______Già goc Du- phòng

Dàu tu' vào cong ty con 330,320,392,170 329,722,474,582

Còng ty TNHH Dàu tu Chàu À 
- Thài Bình Duong Bàc Ninh(a)

56,216,634,125 56,216,634,125

Còng ty Co phàn Dàu tu APEC 
Land Huè(b)

168,980,000,000 168,980,000,000

Còng ty Cò phàn Dàu tu APEC 
Hà Nam<c)

30,569,000 27,569,000

Còng ty Cò phàn Dàu tu APEC 15,093,189,045 14,498,271,457
Tue Duyèn(d) -
Còng ty Cò phàn Lagoon Làng
Cò (e)

90,000,000,000 90,000,000,000

Dàu tir vào cong ty lièn két 

Còng ty Cò phàn Dàu tu Quòc
- - 27,789,390,000

tè và Phàt trièn Doanh nghièp - 27,789,390,000
IDJ(8)



CÒNG TY CO PHÀN BAU TU' CHÀU À - THÀI BÌNH DU'O'NG
Dia chi: Tàng 3, tòa nhà Machinco, sò 444 Hoàng Hoa Thàm, phircmg Thuy Khuè, quàn Tày Hó, thành phó Hà Nqì 
BÀO CÀO TÀI CHINH 
Quy 3 nàm 2018
Bàn thuyét minh Bào cào tài clrinh (tiép theo)________________

30.09.2018 01.01.2018
Già goc_______Dy phòng______ Già góc Dy phòng

C$ng 330,320,392,170 - 357,511,864,582

3. Phài thu ngàn han cua khàch hàng

Phài thu càc ben lièn quan
Phài thu càc khàch hàng khàc
Cóng ty Cò phàn Dream Works Vièt Nam
Còng ty Co phàn Bàt dóng sàn An Phàt Land
Còng ty Có phàn Dàu tu DPA
Cóng ty Có phàn Sóng Dà 11
Takaaki Iwai

Càc khàch hàng thuè dàt KCN Da Hói 

C$ng

30.09.2018

22,612,363,192
19,163,382,633

110,000,000

98,477,095
3,240,503,464

22,612,363,192

4. Tra triró'c cho ngu’òi bàn ngàn han

Trà truàc cho càc ben lièn quan
Cóng ty Có phàn Chung khoàn Chàu À -  Thài
Bình Duong
Trà tru&c cho càc ngu&i bàn khàc

Cóng ty Có phàn Phàt trièn Tàn Toàn Càu VN
Còng ty TNHH dàu tu & thuong mai Hung Anh
Cóng ty CP Len Hà Dóng
Càc nhà cung càp khàc

CQng

30.09.2018
104.550.906

104.550.906

13,776,384,882
1,253,764,600

3,165,344,990
1,138,170,000
8,219,105,292

13,880,935,788

01.01.2018

31.611.784.912
26.444.119.353

1.951.485.000
110.000.000

98.477.095
3.007.703.464

35.313.242.150

01.01.2018
4.550.906

4.550.906 
9,886,653,369

0
3,230,819,090

6,940,964,279

9,891,204,275

5. Phài thu ngàn han khàc

Phài thu Cóng ty Có phàn 
Apec Thài Nguyèn vè càc 
khoàn chi hò 

Phài thu Cóng ty Cò phàn Tàp 
doàn Vièt Phuonj* vè tièn 
chuyèn nhugng co phàn cùa 
Còng ty có phàn Apec Thài 
Nguyèn

Phài thu càc cà nhàn irng tièn 
phuc vii du àn, dàu tu 
Cóng ty TNHH Xìr ly mòi
trucrng Tir San
Ky quy, ky cuac ngàn han

30.09.2018
Già trj_______Dy phòng

43,214,974,027

57,075,000,000

51,386,259,896

2,672,078,000

1,361,098,582

01.01.2018
Già tri_______Dy phòng

42,493,794,027

57,075,000,000

80,244,159,370

1,361,098,582



CÒNG TY CO PHÀN DÀU TU' CHÀU À - THÀI BÌNH DU'O'NG
Dia chi: Tàng 3, tòa nhà Machinco, 
BÀO CÀO TÀI CHINH

sò 444 Hoàng Hoa Thàm, phiròng Thuy Khuè, quàn Tày Ho, thành phó Hà Nqì

Quy 3 nàm 2018
Bàn thuyét minh Bào cào tài chinh (tiép theo)

30.09.2018 01.01.2018
Già trj Dir phòng Già tri Dir phòng

Tarn ung
144,108,040,469 70,763,668,070

Càc khoàn phài thu kliàc
14,677,827,083 - 1’613’477’095 19,739,548,890(8,250,784,061)

Cgng 314,495,278,057 -1’613’477»095 272,013,867,550(8,250,784,061)

Tình hình bièn dóng dir phòng ng phài thu và cho vay khó dòi nhir sau:

Só dàu narri 

Hoàn nhàp dir phòng 

So cuoi nàm

30.09.2018
8,250,784,061

-6,637,306,966

1,613,477,095

01.01.2018
8,250,784,061

8,250,784,061

6. Hàng ton kho
30.09.2018 01.01.2018

Già góc______ Du~ phòng Già góc______Dir phòng
Hàng mua dang di trèn duòng - -

Cóng cu, dung cu

Chi phi sàn xuàt, kinh doanli 
dò dang 446,824,181,973

63,498,181

108,774,151,070

Cgng
446,824,181,973 108,837,649,251

Tài sàn co djnh hùu hình
Là phucmg tien vàn tài, mày fotocopy

Nguycn già Hao mòn lùy ké Già tri con lai

Só dàu ky
638,401,942 506,493,457

131,908,485

Khàu hao trong ky - 95,865,520
(95,865,520)

Tàng trong ky 

Thanh ly, nhirgng bàn
959,348,000 959,348,000

C$ng
1,597,749,942 602,358,977

995,390,965

8. Tài sàn co dinh vò hình
Là phàn mèm kè toàn, phàn mèm quàn ly BDS

Nguycn già Hao mòn lùy kc Già trj con lai

74,276,889Só dàu ky
162,888,000 88,611,111



CÒNG TY CO PHAN DÀU TU' CHAU À - THÀI BÌNH DU'O’NG
Dja chi: Tàng 3, tòa nhà Machinco, sò 444 Hoàng Hoa Thàm, phucrng Thuy Khuè, quàn Tày Ho, thành phò Hà Nói 
BÀO CÀO TÀI CHINH 
Quy 3 nàm 2018
Bàn thuyét minh Bào cào tài cimili (tiép tlieo)

Khàu hao trong ky -
Tàng trong ky

COng 162,888,000 ________74,276,889 88,611,111

9. Chi phi xày dung co' bàn dò1 dang

Khu cóng nghièp 
Da Hgi (*)
Trung tàm thuong 
mai Thài Nguyèn 
Dir àn Quàn ly Chg 
Tarn Da
Thành Phò Còng 
nghè Cao Hà Nam

01.01.2018

9,802,989,364

48,771,590,042

5,437,472,876

1,128,806,976

Chi phi phàt 
sinh trong 

nàm

5,547,639,642

7,463,600,473

Kct chuyen
giàm khàc 30.09.2018

- 15,350,629,006

56,235,190,515 

7,934,467 5,429,538,409

1,128,806,976

Càc dir àn khàc
1,638,082,683 7,934,467 1,646,017,150

Dir àn shophouse 
Phu Yèn
Dir àn AQUA park 
Bàc Giang
Cgng 66,778,941,941 13,019,174,582 7,934,467 79,790,182,056
(*) Quyèn tài sàn phàt sinh tir Dir àn dàu tu xày dung và kinh doanh ha tàng Khu còng nghièp vira 
và nhò Da Ploi dugc dùng dàm bào cho khoàn vay Ngàn hàng TMCP Phucmg Dóng -  Chi nhành 
Hà Nói.

10. Phài tra nguòi bàn ngàn han

Phài tra càc nhà cung cap 
Còng ty CP Dàu tu Landcon 
Cóng ty CP Dàu tu ICIC3 
CtyCP Xày dung và TM V1MEXCO 
Còng ty TNHH Xày dung Soi Sàng 
Càc nhà cung càp khàc 

C§ng

01.01.2018
2,829,036,143

466,425,500
1,149,931,900

1,212,678,743

2,829,036,143

30.09.2018
5.354.904.654

261,678,652
1,149,931,900

983,658,116
837,012,183

2,122,623,803

5.354.904.654

11. Thué và càc khoàn phài ngp Nhà nuóc
So phài ngp So dà thuc nop 

01.01.2018 trong ky trong ky
Thuè GTGT hàng bàn
nói dia '  691,092,616 691,092,616

Thuè GTGT hàng nhàp
khàu ’ 258,713,475 258,713,475

Thué nhàp khàu 

Thuè thu nhàp doanh
nghièp 1,664,364,891 2,245,943,220 2,882,711,926

30.09.2018

1,027,596,185

Thuè thu nhàp cà nhàn

0

K

PI

fi

21,433,185 719,103,859 622,500,650
118,036,394



CÒNG TY CO PHÀN BAU TU' CHÀU À - THÀI BÌNH DU'O'NG
Dia chi: Tàng 3, tòa nhà Machinco, so 444 Hoàng Hoa Thàm, pluròng Thuy Khuè, quan Tày Hò, thành phó Hà Nqì 
BÀO CÀO TÀI CHÌNH 
Quy 3 nàm 2018
Bàn thuyét minh Bào cào tài chfnh (tièp theo)

So phài nop So dà thuc nop
01.01.2018_______ trong ky trong ky 30.09.2018

Tièn thuè dàt -

Càc loai thué khàc _____________- 102,235,304,761 102,235,304,761 _____________ -

C$ng 1,685,798,076 106,150,157,931 106,690,323,428 1,145,632,579

Thuè già tr[ S ‘a ^ nS
Cóng ty nóp thuè già tri già tàng theo phirong phàp khàu trù vói thuè suàt 10%.

Thuè xuàty nh(ip khan
Cóng ty kè khai và nóp theo thóng bào cùa Hài quan.

Thué thu nhàp doanh nghièp
Cóng ty phài nqp thuè thu nhàp doanh nghièp cho càc khoàn thu nhàp tinh thué vói thué suàt 20%

Càc loai thuè khàc
Cóng ty kè khai và nóp theo quy dinh.

12. Chi phi phài trà ngàn han

________30.09.2018
Phài trà càc bèn lièti quan

Phài trà càc tò chuc và cà nhàn khàc
Chi phi trich tnróc tam tinh già von cho thuè lai
dàt tai KCN Da Hói 72,798,709,961
Lai vay phài trà _________________

C$ng 76,801,512,385

13. Phài trà ngàn han/dài han khàc 

13a. Phài trà ngàn han khàc

30.09.2018
Phài trà càc bèn lièn quan

Phài trà càc tò chuc và cà nhàn khàc

Bào hièm xà hói, bào hièm y tè, bào hièm thàt 
nghièp

Nh$n tièn góp vón cùa càc cà nhàn vào Dir àn 
Khu cóng nghièp Da Hói - Bàc Ninh 

Nhàn tièn góp vón cùa càc cà nhàn vào Dy àn 
Trung tàm Thuong mai Thài Nguyèn 

Phài trà Cóng ty Có phàn Bàt dóng sàn An Phàt 
Land vé tièn góp vón vào Dir àn Khu do thi So 5 
phuóng Tùc Duyèn 

Càc khoàn phài trà ngàn han khàc 
Cong

103,597,494,988

11,011,803,476

37,987,303,450

50,102,703,310

4,495,684,752

01.01.2018

12,341,716,986

12,341,716,986

01.01.2018

94,678,910,121

11,011,803,476

35,329,883,450

45,518,409,237

2,818,813,958

103,597,494,988 94,678,910,121



CÒNG TY CO PHÀN BAU TU' CHÀU À - THÀI BÌNH Dl/ONG
Dja chi: Tàng 3, tòa nhà Machinco, só 444 Hoàng Hoa Thàm, phuòng Thuy Khuè, quàn Tày Hò, thành phó Hà Noi 
BÀO CÀO TÀI CHINH 
Quy 3 nàm 2018
Bàn thuyét minh Bào cào tài chinh (tièp theo)

13b. Phài tra (lai han khdc
Là klioàn nhan ky quy cùa Còng ty Co phàn Bàt dòng sàn An Phàt Land de thuc hièn phàn phói dir 
àn Khu dò thi So 5 phuòng Tue Duyèn

14. Vay và ng thue tài chinh ngàn han/dài han 
14a. Vay và nty thué tài chinh ngàn han

_______ 30.09. 2018
Vay ngàn han phài tra càc ben lièn quan 472,849,005,255

01.01.2018
301,168,594,100

Còng ty Cò phàn Apec Land Huè (khòng tinh lai) 96,510,997,165
Còng ty TNHH Dàu tu Chàu À Thài Bìnli Duong Bàc
Ninh (khòng tinh lai) 286,598,172,990

93,478,759,000

117,950,000,000

Còng ty Cò phàn Lagoon Làng Co (khòng tinh lai) 89,739,835,100
Còng ty Co phàn Dàu tu tài chinh Quòc tè và Phàt
trièn doanh nghièp IDJ
Vay ngàn han ngàn hàng
Ngàn hàng Dàu tu và Phàt trién Vièt Nam- chi
nhành Hà Thành
Ngàn hàng Dàu tu và Phàt trièn Vièt nam- chi 
nhành Hòi An
Ngàn hàng TMCP Phuòng Dòng- chi nhành 
Tràng An

Vay ngàn han cd nhan và tò eli ire khdc 
Còng ty Cò phàn Dàu tu APEC Thài Nguyèn 
(khòng tinh lai)
Bà Nguyèn Thi Ành 
Còng ty Cp Dàu tu DPA 

Vay dài han ctén han tra 

Cqng

16.500.990.000

11.500.990.000

5,000,000,000

489,349,995,255

89,739,835,100

24.500.990.000

11.500.990.000

13,000,000,000

10,863,934,076

336,533,518,176

14b. Vay và no' thué tài chinh dài han
Là khoàn vay Ngàn hàng TMCP Phuòng Dòng -  Chi nhành Hà Ngi dè phuc vu thi còng ha tàng ky 
thuàt Dir àn Khu còng nghièp vira và nhò Da Hòi tai phuòng Chàu Khè, thi xà Tir San, tinh Bàc 
Ninh vói lai suàt cho vay tai tùng thòi dièm nhàn ng và dièu chinh dinh ky 06 thàng mot làn, thói 
htm vay 36 thàng kè tir ngày giài ngàn dàu tièn, thòi gian àn han 06 thàng. Sau thòi gian àn han, só 
tièn vay duge hoàn trà dèu hàng quy. Khoàn vay này duge dàm bào bang quyén tài sàn phàt sinh tir 
Dir àn dàu tu xày dung và lcinh doanh ha tàng Khu còng nghièp vira và nhò Da Hòi

Còng ty có khà nàng trà duge càc khoàn vay và ng thué tài chinh dài han. 

Ky han thành toàn càc khoàn vay dài han nhu sau

So cuoi ky
112,770,000,000

112,770,000,000

So dàu nàm
2,641,406,414

2,641,406,414

Tir 1 nàm dèn 5 nàm 
Trén 5 nàm 

Cgng



CÒNG TY CO PHÀN BAU TU' CHÀU À - THÀI BÌNH Dl/ONG
Dia chi: Tàng 3, tòa nhà Machinco, sò 444 Hoàng Hoa Thàm, phiràng Thuy Khuè, quàn Tày Hò, thành phó Hà Nói 
BÀO CÀO TÀI CHINH 
Quy 3 nàm 2018
Bàn thuyèt minh Bào cào tài chinh (ticp thco)

15. Vón chu sò* hiru
15a. Bang doi chiéu bièn dong cùa vón chu sù  hiru

Vón dàu tir cua Thàngdirvòn 
chu so' hiru_______ co phàn

Sò dàu nàm 364,000,000,000 46,144,781,818
Lai nhuàn trong nàm trirac - -
So dir cuòi nàm truffe 364,000,000,000 46,144,781,818

Sò dir dàu nàm nay 364,000,000,000 46,144,781,818
Lai nhuàn trong nàm - -
So dir cuoi ky này 364,000,000,000 46,144,781,818

Co phièu quy
Quy dàu tir 
phàt trièn

Loi nhuàn sau thuè 
eh ira phàn phói Cóng

-9,481,291,820 1,293,626,226 -51,301,451,859
28,594,503,314

350,655,664,365
28,594,503,314

-9,481,291,820 1,293,626,226 -22,706,948,545 379,250,167,679

-9,481,291,820 1,293,626,226 -22,706,948,545
15,286,166,259

379,250,167,679
15,286,166,259

-9,481,291,820 1,293,626,226 -7,420,782,286 394,536,333,938

15b. Chi tièt vón góp cùa chu sà  hiru

Òng Nguyèn Dò Làng
Quy Asean Small Cap Fund
Lucerne Enterprise Ltd
Quy Optis Global Opportunities Fund

Atonius
Òng Le Hong Nam 

Càc co dóng khàc 

Cong

So cuoi ky
74,921,220,000
63.156.000. 000
74.262.000. 000

2.634.000. 000
6.913.000. 000

16.641.000. 000

125,472,780,000

364,000,000,000

So dàu nàm
74.821.220.000
63.156.000. 000
74.262.000. 000
2.634.000. 000
6.913.000. 000

21.410.000. 000

120.803.780.000

364.000.000.000

7



CÓNG TY CO PHÀN OÀU TU' CHÀU À - THÀI BÌNH Dl/ONG
Dia chi: Tang 3, tòa nhà Machinco, so 444 Hoàng Hoa Thàm, phuàng Thuy Khuè, quàn Tày Ho, thành phó Hà Noi 
BÀO CÀO TÀI CHfNH 
Quy 3 nàm 2018
Bàn thuyét minh Bào cào tài chinh (tiép theo)

Có tue, lai nhuàn duge chia
Lai chènh léch ty già dà thuc hièn
Nhan lai khoàn dàu tir vào cóng ty con

30.09.2018

29,241,599,879

30.09.2017

Lai thanh ly càc klioàn dàu tu ngàn han, dài han kliàc - -

Lai chuyèn nliugng klioàn dàu tu vào còng ty lièn kèt (4,437,230,000) -

Chi phi tài chinh khàc - -

Cgng 25,340,641,764 993,105,828

4. Chi phi tài chinh

30.09.2018 30.09.2017
Chi phi lai vay 270,958,702 1,403,947,587
Phi giao dich chung khoàn 114,919,227 67,721,334
Lò thanh ly càc klioàn dàu tu -

Du phòng giàm già càc khoàn dàu tu ngàn han -
Dir phòng càc khoàn dàu tu tài chinh dài han - -
Du phòng giàm già chung khoàn kinh doanh và 
tòn thàt dàu tu . -

Cgng 385,877,929 1,471,668,921

Chi phi quàn ly doanh nghiep
30.09.2018 30.09.2017

Chi phi elio nhàn vièn 11,693,586,169
5,002,008,982

Chi phi do dùng vàn phòng 26,800,312
-

Chi phi kliàu hao tài sàn cò dinh 123,365,520
53,932,878

Thuè, phi và lè phi 1,068,131,334
5,510,000

Chi phi dir phòng (6,637,306,966)
-

Chi phi dich vu mua ngoài 1,383,934,295
836,255,331

Chi phi bang tién khàc 2,740,981,602
1,217,971,046

C§ng 10,399,492,266 7,115,678,237

6. Thu nhap khàc
30.09.2018 30.09.2017



CÒNG TY CO PHÀN OÀU TU' CHÀU À - THÀI BÌNH DU'O'NG
Dja chi: Tàng 3, tòa nhà Machinco, so 444 Hoàng Hoa Thàm, phuòng Thuy Khué, quan Tày Ho, thành phó Hà Nqì 
BÀO CÀO TÀI CHINH 
Quy 3 nàm 2018
Bàn thuyét minh Bao cào tài chinh (tiép theo)_______________

Co phiéu

Sò lirong cò phièu dang ky phàt hành
So cuoi ky
36.400.000

So dàu nàm
26.400.000

So lirong cò phièu dà phàt hành 36.400.000 36.400.000
Co phièu phó thóng 36.400.000 36.400.000
Co phièu u'u dai - -

Sò lirong cò phièu dugc mua lai 1.000.000 1.000.000
Co phièu phó thóng 1.000.000 1.000.000
Có phièu iru dai - -

Sò lirgng cò phièu dang liru hành 35.400.000 35.400.000
Có phièu phó thóng 35.400.000 35.400.000
Có phièu uu dai - -

Mènh già cò phièu dang lini hành: 10.000 VND.

THÓNG TIN BÓ SUNG CHO CÀC KIIOÀN M yC TRINI! BÀY TRONG BÀO CÀO KÉT
QUA HOAT DÒNG KINH DO ANI!

Doanh thu bàn hàng và cung càp dich vu 
Tóng doanh thu

Doanh thu bàn hàng hóa
30.09.2018

1,320,815,298
30.09.2017

Doanh thu bàn càn ho - -
Doanh thu cung càp djch vu 99,692,852 -
Doanh thu cho thuè lai dàt 6,857,727,273 103,332,427,976

Cgng 8,278,235,423 103,332,427,976

Doanh thu bàn hàng và cung càp dich vu cho cdc bèn lièn quan
Còng ty khòng phàt sinh giao djch bàn hàng và cung càp dich vii cho càc bèn lièn quan.

Già vón hàng bàn
30.09.2018 30.09.2017

Già vòn cua hàng hóa dà bàn - -

Già vòn bàn càn ho - -
Già vón cua dich vu dà cung càp - -

Già vón cho thuè lai dàt 4,652,943,369 58,429,960,585

Cgng 4,802,730,862 58,429,960,585

Doanh thu hoat dóng tài chinh
30.09.2018 30.09.2017

Lài tièn giri 536,271,885 993,105,828
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CÒNG TY CO PHÀN OÀU TU' CHÀU À - THÀI BÌNH Dl/QNG
Dia chi: Tàng 3, tòa nhà Machinco, sò 444 Hoàng Hoa Thàm, phuòng Thuy Khuè, quàn Tày Ho, thành phó Hà Nqì
BÀO cào  tài c h Inh

Quy 3 nàm 2018
Bàn thuyét minh Bào cào tài cliinh (tiép theo)

30.09.2018 30.09.2017
Tièn hoa hóng dugc hiròng - 104,010,725

Thanh ly tài san ( xe oto) - -

Thu nhap kliàc 15,060,000 25,958,180

Cpng 15,060,000 129,968,905

7. Chi phi khàc
30.09.2018 30.09.2017

Lo thanh ly, nhuong bàn tài sàn có dinh -

Trong dó: Tièn thu tir thanh ly TSCD -

Già tri con lai cùa TSCD thanh ly -

Khàc 315,036,049 20,111,337
Lai cham nòp thuè TNCN 2015,2016 91,249,345 -

Cgng 406,285,394 20,111,337

8. Lai trèn có phiéu

Nqì dung Quy 3/2018
Lùy ké dén quy 

3/2018

Lgi nhuan phàn bó cho có dóng phó thóng

- Lai nhuàn thuàn trong nàm (12,355,076,933) 15,286,166,259
- Thuè TNDN -

Loi nhuan thuan chia cho có dóng phó thóng 

So luong có phiéu phó thóng bình quàn trong nàm

■ -

- Sò luong co phiéu dàu nàm 36,400,000 36,400,000

- Sò luong cò phiéu bình quàn phàt hành trong nàm - -

- Sò luong cò phiéu bình quàn mua lai trong nàm - -

So luong có phiéu phó thóng bình quàn trong nàm 36,400,000 36,400,000

Lai co1 bàn trèn có phiéu -349 42,000
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